Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 4 / 2008
Datum/tid 2008-04-14 kl 19,00
Plats:
Sporthallen D-hallen

Närvarande:
Maria Grenholm, Elisabeth Höög
Peter Eriksson, Anders Bäckström
Anders Johansson,

§1

Anders Bäckström förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes enl.
Elisabeth:s förslag.

§2

Anders Bäckström Peter E väljs till kvällens justeringsmän.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll. Anders har inte färdigställt larminstr.
vilket han jobbar vidare på och dessutom skall larmbehörighetslistan uppdateras mot
LAC i Skellefteå

§4

Bågskytteinstruktörer. Rundfrågning skall ske bland dem som skjuter för att ta reda
på vilka som kan tänka sig att ställa upp som instruktörer. Elisabeth ordnar en lista
på dessa och ställer upp som kontakt.

§5

Vi ska eventuellt ordna ett ungdomsläger i slutet av Maj eller början av Juni.
Elisabeth kollar av med de aktuella ungdomarna när de flesta kan vara tillgängliga
och upprättar lista utifrån de svar hon får.

§6

Vi kör en Nybörjargrupp i höst och i nu håller vi nybörjarkursen 8 veckor med två
instruktörer per gång och rullande chema. Även här gör Elisabeth upp en
intresselista så vi får lite koll på hur många som kan vara intresserade.

§7

Utflyttning till utomhusbanan på Nydala sker under V 19. Datum är beroende av när
Martin kan ställa upp med lastbilen för att flytta de tunga sakerna

§8

.
§9

Vårträffen den 17 Maj. Tävlingsansvariga är Roland Ingrid och Eva och Anders
kollar av med dem om allt är klart inför tävlingen. Möte bokas den 21 April för att
reda ut eventuella frågetecken.
Sommarvärdskapet. Vi skjuter på Nydalabanan från och med mitten av Maj till
mitten av September vilket betyder att vi behöver banvärd på Nydalabanan Måndag
och Onsdag kväll samt Lördag kl 10.00 – 12.00.Lista där man kan boka in sig på
värdtid fins uppsattt för tiden fram till midsommar. Ny lista sätts upp framgent. Juli
månad är verksamhetsfri.

§ 10

Träningsstöd för ungdomar skulle behövas. Vi gör lite efterfrågningar bland
rutinerade skyttar om vilka som kan tänkas vilja ställa upp.

§ 11

Kursdag för C-licens är fastställd till den 8 Maj.

§ 12

Maria efterfrågar en material och utrustningskurs riktad mot vuxna skyttar och tar på
sig att kolla av med tänkbara instruktörer.

§ 13

Underhållsmaterial för privat bruk får köpas av klubben för självkostnadspris efter
kontakt med materialförvaltaren och uppgör enl. prislista.

§ 14

Dags för nya klubbtröjor och denna gång kollar Peter med Jobline för prisuppgift
och tröjval. Ny intresseförfrågan skall även göras vad beträffar huvtröjor.

§ 15

Anders J bokar träningstider för D-hallen säsongen 08-09 för följande tider:
Må o Onsdag
18,30 – 20,30
To
18,30 – 21,00
Lö
10,30 – 14,30
Sö
10,00 – 12,00

§ 16

Ett antal litografier som UBK fått av Västerbottens Bågskytteförbund används
framgent som förstapriser vid våra framtida större tävlingar.

§ 17

Anders Bäckström tackar för visat intresse och avlutar mötet.

Vid pennan
.

.

__________________________
Anders Johansson
Justeringsmän

___________________________

_____________________________

Peter Eriksson

Anders Bäckström

.

