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Närvarande:
Datum/tid 2009-03-18 kl 20.00
Maria Grenholm, Elisabet Höög,
Plats:
Träningslokalen Gammlia
Anders Bäckström

§ 1.

Elisabet Höög valdes till mötessekreterare

§ 2.

Maria Grenholm utsågs till protokolljusterare

§ 3.

Föregåendeprotokoll gicks igenom. Följande fanns att kommentera
* Ingen ungdomstränare är ännu tillfrågad och utsedd
* Dagordning och kallelse till möte bör gå ut en vecka innan styrelsemöten. Alla
ledamöter bidrar till förslag på föredragningslistans punkter.
* Alla bör också gå igenom hemsidan och ge förslag på ytterliagre förbättringar
* Bussresan till tävlingen avstyrdes pga ettolämpligt arrangemang. Till nästa
styrelsemöte söker vi förslag på lämplig tävling att resa till, förslagsvis åt
Sundsvallshållet då vi kan locka med fler betalande bussresenärer.
* Mejllistan ska färdigställas och skickas ut
* Kurser för tränare, steg II mm behöver åtgärdas.

§ 4.

Det är dags att ordna klubbmästerskap vilket både verksamhetsplanen och
medlemmarna önskar. Första förslag på datum är den 25/4. Anders Bäckström
aktiverar tävlingskommittén.

§ 5. (a)

Eftersom vi behöver nya tävlingströjor å det snaraste beslutades att dessa snarast
ska beställas. Styrelsen beslutade att grundtröjan är blå som tidigare och va
märket Craft, och att vi behåller vår logga för ryggtrycket, dock i den storlek
som trycktes på de senast beställda huvtröjorna och kompletterat med texten
Umeå bågskytteklubb, något i still med bilden nedan. Texten trycks längst upp
på ryggen.

Umeå
Bågskytteklubb

Detta betyder att vi inte förändrar klubbtröjans utseende principiellt, och att det
går lika bra att tävla i ny som gammal klubbtröja.
Vi går vidare med två leverentörer – Maria fortästter sin kontakt med Helhet
Reklam & Marknadsföring AB och Elisabet Höög kollar Screencenter som
gjorde vår tidigare huvtröja.
Själva beställningen går till så att man under en tvåveckorsperiod kan prova
storlekar på de tröjor vi lånar hem som provex. Var och en förbeställer och vi
skickar sedan en gemensam beställning.
Härefter kommer klubben att någon gång per år göra ytterligare
beställningsomgångar.
(b)

Vi tar fram en kollektion av tillbehör med klubbtryck (regnjacka, byxor,
låångärmad tröja, pikétröja, ev väska etc) som kan beställas till vid bestämda
tillfällen. Vi beställer också hem några tillbehör att ha som tävlingsvinster och
presenter.

§ 6.

En uppföljning ska genomföras av hur de på årsmötet valda funktionärerna
upplever att det fungerar. Detta gäller i synnerhet de som valts nya från i år och
de nytillkomna posterna. Ordförande genomför uppföljningen.

§ 7.

Frågan om tränare till ungdomskvällen den 2/4 togs upp. Anders B kollar upp
om Lars Nordling fått något napp. Elisabet tillfrågar Mattias Hallén, Ylva
Johansson och Henrik Thurfjell.

§ 8.

Mattias Hallén har inbjudits att tillsammans med sin tränare delta i ett
talangläger på Bosön. Fortsatt undersökning pågår om vem som har möjlighet
att följa med Mattias. Styrelsen beslutar att betala flygbiljetten för deltagande
tränare. Norrlandsgruppen betalar Mattias kostnader.

§ 9.

Stryelsen beslutar att byta till hänglås med kod till förrådet i klubblokalen, detta
för att förenkla hanteringen för tränarvärdar och gruppinstruktörer. I stugan vid
Nydala kommer det krånglande nedre låset att bytas ut av kommunen. Styrelsen
beslutar att köpa till nödvändigt antal larmnycklar.

§ 10.

Beslutades att ta fram ett diplom som kan delas ut till ”vinnare” vid tävlingar
som hålls när prova på-grupper gästar oss. Diplomen tas fram av Elisabet, trycks
av Anders Bäckström och förvaras tillgängligt i lokalen.

§ 11.

Rutinerna kring kallande av suppleant när ordinarie ledamot har förhinder
behöver tänkas över.

__________________________

___________________________

Anders Lundberg, mötessekreterare

Maria Grenholm, justeringsman

