Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 2/2008
Datum/tid 2008-02-04 kl. 19.00
Plats:
Gammliahallen

Närvarande:
Maria Grenholm, Elisabet Höög,
Peter Eriksson, Ann-Chatrin Hallén,
Anders Bäckström

§1

Ordförande förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes enl. förslag.

§2

Till mötessekreterare utsågs Ann-Chatrin Hallén, och till justeringsmän Elisabet Höög och
Peter Eriksson.

§3

Konstituering av nya styrelsen. Styrelsen består av ordf Anders Bäckström, vice ord Maria
Grenholm, sekr Anders Johansson, kassör Elisabet Höög, suppl Peter Eriksson och Henrik
Thurfjell. Det beslutades att Firmatecknare är ordf Anders Bäckström och kassören Elisabet
Höög var för sig.

§4

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Ej åtgärdat:

Ansv

Larmanvisning på Nydala

Anders J

Hembesök till Hedersmedlemmar som ej kom på årsmötet.

Elisabet H

Kontroll med Lars N om beställning av tröjor.

Anders B

Samarrangemang med Skellefteå, Yngre juniorcupen.

Anders B

§4

Mötesdagar 2008:
3 mars, 14 april, 5 maj, 2 juni, juli´s datum öppet (bestäms senare),
11 augusti, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.

§5

Beslutades en gemensam middag med den gamla och nya styrelsen.

§6

Buss till Timrå är beställd, Ann-Chatrin H skall mejla in anmälningslistan för skyttarna.

§7

Diskussion och funderingar hur vi skall ta emot nybörjargruppen till hösten.

§8

Bågskytteinstruktioner – grupper: Peter E skall ta fram ett förslag på ”manual” hur vi tar
emot grupperna. På hemsidan skall man kunna mejla in beställning på gruppaktivitet.

§9

Det beslutade att klubben betalar anmälningsavgiften för Mattias Hallén och Jenny Eriksson
när dom far på Norrlandslägret i februari.

§ 10

En telefon- och mejllista skall skrivas ut.

§ 11

Det beslutades vilka som skall närvara vid styrelsemötet: Obligatoriskt närvaro är det på
Ordf, vice ordf, sekr, kassör och två stycken supleanger. Sedan får dom som har uppdrag i
klubben närvaro om så önskas.

§ 12

Medlemsavgift skall vara betald senast sista mars, Peter E och Elisabet H skall ta fram
medlemskort som skall bäras synligt.

§ 13

Elisabet H informerade att armborstsektionen har avslutat sin sektion och överlämnat
pengar till klubben. Det fanns en del kvitton som inte hade blivit utbetalats, det beslutades
att betala ut dom pengarna. I övrigt lägger vi kvarstående pengar till klubben. Anders B ska
höra efter med Lars N om han fortfarande vill vara ansvarig för klubbens armborst.

§ 14

Elisabet H skall skicka ut informationsbrev till dom medlemmar som inte har betalat in
medlemsavgiften efter sista mars.

§ 15

Arbetskväll den 21 februari, matrialförvaltaren Anders Grenholm får i uppdrag att
kontrollera/beställa nockar, fenor, lim.

§ 16

Det beslutades att betala anmälningsavgiften för Maria Grenholm och Robert Lindgren som
skall vara med på inomhus SM.

§ 17

Ungdomsgruppen – Elisabet H ansvarar för aktiviteter på torsdagar, vill någon i gruppen ha
hjälp med träning skall kontakt tas med Ann-Chatrin H och Martin Forsberg.

§ 18

Postmottagare är sekr Anders J.

Vid pennan

__________________________
Ann-Chatrin Hallén

Justeringsmän

___________________________

_____________________________

Elisabet Höög

Peter Eriksson

.

