Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 6/2008
Datum/tid 2008-06-04 kl.19.00
Plats:
Klubbstugan, Nydala

Närvarande:
Maria Grenholm,
Elisabet Höög,
Peter Eriksson

§1

Maria Grenholm förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes.

§2

Till mötessekreterare utsågs Maria Grenholm.
Till justeringsmän Elisabet Höög och Peter Eriksson.

§3

Ingen genomgång av föregående mötesprotokoll (för vi hade inget utskrivet exemplar).

§4

Kassörens rapport;
Instruktioner
15000:-, vi har nått halva budgeten, många grupper vill komma nu.
Medlemsavgifter 25000:- , 10000:- kvar till budget, vilket innebär ca 10 familjer/ vuxna till
höstens nybörjarkurs.
Högre LOK-stöd under våren p.g.a. att vi haft många ungdomar.
Utgifterna håller också halvåret bra.
Slutsats; Vi borde kunna planera för gemensamma resor till tävlingar inför hösten.
Antingen med buss eller hyra minibuss, så fler kan fara och tävla (vilket också stärker
klubbgemenskapen)

§5

Björkträffen. 26 juli.
Annonsering klart av Ingrid Lundqvist.
Fika / lotteri ordnas av Eva Lundqvist.
Tapeter finns.
Beslut; Anders Bäckström tillsammans med tävlingsledare Roland Wass får i uppdrag att;
Ordna arbetslista och tillfråga personer som utför uppgifterna
Tillfråga domare.
Kalla till arbetskväll och tid för iordningställande på tävlingsdagen.

§6

Nycklar till klubbstugan vid Nydala. Trots nyckellista vet vi inte vilka som har nyckar eller
hur många nycklar som finns i omlopp. Nu aktiva skyttar/instruktörer behöver nycklar.
Maria kontaktar Björn Håkansson, som inte längre är aktiv. Hans nyckel går sedan till
Roland Widell.
Beslut; Vi ska byta lås. Nycklar får sedan kvitteras ut mot en depositionsavg. på 200:-/st.
Anders Bäckström kontaktar kommunen om de utför låsbytet.
Om inte kommunen gör det, så bekostar klubben bytet själva.

§7

Ungdomsläger 16-17 augusti. Stuga bokad på campingen Nydala, med avbeställningsskydd.
Lägret inleds vid lunchtid på lördagen. Skjutning, tävling, lek, spel m.m. Avslutas vid 15tiden på söndag.
Elisabeth ledare. Robert Lindgren o Lasse Nordling tar instruktionspass. Peter är ledare.
Eva lagar mat. Maria städar stugan och fixar fika till söndagen.
Ungdomarnas avgift blir 100:-. Elisabet informerar föräldrar i god tid.
Behövs; någon/några som övernattar i stugan

§8

Prova-på-grupper. Stort uppsving nu. Några får vi t.o.m. tacka nej till. Ger snabbt pengar,
vilket vi borde kunna utnyttja mer. Däremot fungerar inte kontaktlistan så bra,
koordinatören Elisabet får inte svar så snabbt som önskas. Det vore också bra med fler
instruktörer.
Beslut; Elisabet tar fram ett förslag på prissättning.
Samt planerar nya kontaktvägar, ex SMS till de som inte läser sin e-post.

§9

Tränarvärdar / Nyckelpersoner. Det fungerar dåligt med tränarvärdar. Det medför att vi inte
säkert har stugan öppen de tider vi satt som träningstider. Fika kan vara en bonus om någon
vill fixa det, men personer med nycklar till att öppna o låsa stugan måste vi ha!
Eller ett system där de som vill låna bågar får ringa o höra om någon är där...
Elisabet meddelar ungdomarna om att det inte alltid är bemannat.
Beslut; Anders Bäckström får lösa det.

§ 10

Mötet avslutas på verandan i sommarvärmen.

Vid pennan

__________________________
Maria Grenholm

Justeringsmän

___________________________

_____________________________

Elisabet Höög

Peter Eriksson

