Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 3/2008
Datum/tid 2008-03-03 kl. 19.00
Plats:
Gammliahallen

Närvarande:
Anders Bäckström, Maria Grenholm,
Peter Eriksson

§1

Ordförande förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes enl. förslag.

§2

Till mötessekreterare utsågs Peter Eriksson, och till justeringsman Maria Grenholm.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Larmanvisning på Nydala.

Ej klart

Hembesök till Hedersmedlemmar som ej kom på årsmötet.
Ej klart eftersom Elisabeth var sjuk.

Anders J
Elisabet H

Tröjor klart och levererade, användes i Sundsvall. Klart
Samarrangemang med Skellefteå, Yngre juniorcupen. Klart
Anders B
Anders B har kollat upp detta med Skellefteå klubben och dom tar detta på Vitbergspilen.
Middag med nya och gamla styrelsen är avklarad.
Anders har fått en räkning på bussen till Sundsvall och ska kolla detta med Lasse.
Bussräkningen skulle betalas av sponsorer enligt Lasse
Peter skickar ut förslaget på visitkortet för ett slutgiltigt beslut.
Anders B kollar om plast till visitkort.
Roland Wass skulle kunna tänka sig att vara ansvarig för armborstet som klubben äger om
vi ej fick någon annan. Detta måste i så fall ändras på licensen.
Material kvällen som var tänkt den 21/2 blev inte av nytt datum är satt till den 9/4
information om detta sätts upp i lokalen (Anders B), på hemsidan (Peter) och skickas på
mail (Elisabet)

§4

Bågskytte instruktioner hur ska vi lösa detta i framtiden? Olika förslag diskuterades men
inget bestämdes på mötet.
Vid skrivandets stund är det bestämt att Elisabeth Höög skall hanterar kommunikationen
med kunder, dvs ansvarar för att besvara förfrågningar och langa vidare budskapet om att
instruktörer behövs. Hon bokar också lokal och svarar för fakturering etc.
Vi uppför en lista med folk som kan tänka sig att ta hand om instruktioner eller vara
medhjälpare, eller bara fikafixare och trivselskapare.

§5

Nyböjare hur ska vi lösa detta i framtiden? Ingeting bestämdes men en sak som
diskuterades var att man t ex skulle köra en nybörjar kurs i åtta veckor på hösten och en i
åtta veckor på våren. När man sedan flyttar ut på våren kan man köra två helger för dom
som är intresserade.

§6

Ungdomsläger på Bosön Mattias Hallén kommer att fara på detta läger, klubben betalar som
vanligt anmälningsavgiften som är på 200:-.

§7

Anmälan till Kopparpilen är inskickad av Maria Grenholm och det blev 17 st skyttar från
Umeå.

§8

Tidigare var det beslutat att det inte skulle vara någon träning på lördag den 8/4 men
eftersom Lasse inte kommer att tävla i Skellefteå kommer han att boka på den tiden och
köra träning. Under påsk helgen kommer det att vara stängt 20/3- 24/3.

§9

Lördagen den 12/4 blir det ett klubb mästerskap.

§10

Klubben betalar anmälningsavgift för Henrik Thurfjells SM-deltagande, 300kr.
(Han fick dock förhinder och kunde inte närvara. När han skulle meddela sig på det
anvisade telefonnumret, var det ingen som svarade där trots upprepade försök.
Ska man undersöka om det går att få tillbaka anmälningsavgiften?)
Vid pennan

__________________________
Peter Eriksson

Justeringsmän

___________________________
Maria Grenholm
.

