Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 5 / 2008
Datum/tid 2008-05-05 kl 19,00
Plats:
Sporthallen D-hallen

Närvarande:
Elisabeth Höög Anders Johansson
Peter Eriksson, Anders Bäckström

§1

Anders Bäckström förklarar mötet öppnat

§2

Anders Bäckström Peter E väljs till kvällens justeringsmän.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll. Anders J fortsätter arbetet med
genomgång av larminstruktion och uppdateringar mot LAC.
Elisabeth konstaterar att det framgent är enklare att hitta instruktörer för kurser och
event på kvällar än under dagtid och att vi kommer att få styra våra ”kunder” utifrån
detta.
P.g.a. tidsbrist så skuts ett eventuellt ungdomsläger upp till andra halvan av
sommaren.
Planeringen för vårträffen går vidare och allt verkar grönt frånsett lite tveksamheter i
domarfrågan.
Sommarvärdskapet vid stugan jobbas det vidare med. Kurskväll för C-lic körs på
torsdag kväll den 8 Maj. Anders G jobbar vidare på en prislista för klubbmateriel
som medlemmar köper
Peter E har lämnar en redovisning av priser och andra detaljer i ett erbjudande från
Jobline vad beträffar klubbtröjor och får lite ytterligare detaljer att kolla upp till
nästa styrelsemöte. Elisabeth kolla av förutsättningarna att beställa fler huvtröjor.

§4

Klubben har fått ett erbjudande om att delta på en domarkurs i Luleå lördagen den
10 Maj och beslut fattades om att Ingrid, Peter E, Anders G och Lasse åker dit för
klubbens räkning. Kursavgift, event. materiel och resa skall bekostas av UBK. Detta
löser också frågan med framtida domarbehörigheter för klubben de närmaste åren.

§5

Till sommarkorren anmäls ett lag till varje diciplin även om en viss tveksamhet finns
om vi har tillräckligt med skyttar till samtliga lag.

§6

Klubben skall betala deltagande i JSM och Nordiska Mästerskap för eventuella
deltagare från klubben och intresseförfrågan skall göras till dem som är aktuella.

§7

Utflyttning av verksamheten till Nydala sker på onsdag kväll den 7 Maj vartefter en
arbetskväll genomförs på torsdag kväll. Avbokning av D-hallen Sporthallen görs
från och med den 8 Maj av Anders J.

§8

Mötet avslutades med ett allmänt resonemang runt framtida ungdomsträningar och
hur dessa på ett förnuftigt sätt kan genomföras.
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