Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 8 / 2008
Datum/tid 2008-08-11 kl 19,00
Plats:
Klubbstugan Nydala

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

§1

Anders Bäckström förklarar mötet öppnat

§2

Peter E väljs till kvällens justeringsman.

§3

Höstens nybörjarkurs. Eftersom att Lasses engagemang i denna verksamhet har
upphört så organiseras dessa kurser på ett nytt sätt denna höst. Nybörjarkursen
kommer att hållas under 8 Lördagar med inledning den 27 September 2008. Max
deltagarantal är 20 st. nybörjare och dessa skall hjälpas igång av 2 instruktörer per
tillfälle. Vi ska försöka ordna åtta instruktörer som jobbar två och två i ett rullande
schema med en ny instruktör för varje helg. Befintlig kursplan inom klubben
modifieras till att passa antalet kurstillfällen. Deltagarna betalar medlemsavgiften
som då också gäller som kursavgift. 3 st pilar ingår i kursen som personlig
kursmateriel till kursdeltagarna.

§4

Maria Grenholm kollar av intresset för vilka som kan ställa upp som tränarvärdar
under hösten och skriver ut en lista för detta. Dessa skall ordna kaffe och se till att
allt fungerar bra i samband med träningskvällarna i D-hallen. Vid behov av
kvalificerad handledning så hänvisas vidare till lämplig instruktör inom klubben.

§5

Elisabeth Höög ansvarar för ett ungdomsläger för 10-talet ungdomar under
kommande helg 16-17 Aug. och hon har koll på att allt skall funka. Vid regn så
skjuts aktiviteten upp och detta meddelas via telefon till berörda. Avgiften för detta
läger är satt till 100:- kr / deltagare.

§6

Aktivitetsdag genomförs på Nydalabanan den 14 September då vi börjar med att
skjuta ”minipilen kl 15.00. Då detta är avklarat så vinterstädar vi banan och plockar

undan de buttar som ska förvaras i ladan över vintern. Dagen avslutas sedan med att
vi äter hamburgare med tilltugg. Surströmmingskivan ställs in i år.
§7

Inflyttning till sporthallen är planerad till måndagen den 15 September och Anders
avbokar sporthallstiderna fram till dess.

§8

Under hösten så anordnar inte klubben någon gemensam resa till tävlingar i
närområdet utan satsar i stället på detta till våren då vi försöker marknadsföra dessa
resor så bra att uppslutningen ökas. Närmare planering runt detta beslutas vid nästa
styrelsemöte.

§9

Årets Umeå Kombi skjuts liksom i fjol i Dragonhallen och Anders bokar denna.
Datum är spikat till helgen 22 – 23 november 2008.

§ 10

Anders presenterar en enkel larminstruktion som delas ut till samtliga berörda och
sedan skall ett ex av utförlig larmmanual finnas i stugan. Nuv. larmuppgifter är
uppdaterade med SOS Alarm per den 17 Juni 2008.

§ 11

Elisabeth Höög vill i fortsättningen inte ansvara för bokning av bågskytteevent och
de uppgifter det medför med att ordna fram ledare för detta. Styrelsen får i uppdrag
att dels ordna ersättare och dels strukturera upp arbetet. Beslut togs om avgifter för
dessa event enligt följande. Fast avg upp till 10 deltagare 500:- , 15 deltagare 750:och 20 deltagare 1000:-. Därtill kommer för privata sällskap 50:- per deltagare och
för företag 100:- per deltagare.

§ 12

Domarutbildning kommer att ske i Skellefteå under hösten och klubben skickar
utifrån intresse ett gäng domaraspiranter dit.
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Anders Johansson
Justeringsman
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Peter Eriksson
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