Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, 15/4 2009
Datum/tid 2009-04-15 kl 18.30
Plats:
Träningslokalen Gammlia

Närvarande:
Maria Grenholm, Elisabet Höög,
Peter Eriksson, Anders Lundberg

§ 1.

Maria öppnar mötet.

§ 2.

Peter Eriksson väljs till justeringsman.

§ 3.

Dagordningen godkändes

§ 4.

Föregående Protokoll
Låsfrågan är fortfarande inte löst.
Elisabeth har fixat diplom.
Den frånvarande fixar en suppleant till sig själv samt meddelar ordf. att man inte
kommer. Punkter från de två föregående protokollen ligger kvar, de kollas upp
nästa möte.

§ 5.

Vem svarar på mejl.
Ordförande har huvudansvar för att svara på mejl eller delegera till den personen
berör, samt att vi skickar kopia till ubk mejlen för att veta om någon svarat.

§ 6.

Mattias landslagsläger.
Styrelsen anser att det är självklart att vi skall hjälpa till vid landslagsuppdrag.

§ 7.

Hemsidan.
Kolla upp med ungdomsrepresentanterna om vad de vill ha på sidan samt om
någon av dem vill ha uppgiften att uppdatera den sidan.
Elisabet spånar om lite idéer.
Peter fixar att det går att sköta närvarokorten på hemsidan.
Ta bort forum delen från hemsidan.

’

§ 8.

Tävlingströjor.
Vi kan inte trycka upp nya tröjor och samtidigt använda de gamla. Peter kollar
med jobline om de har lite ”sportigare” kläder. Vi tar fram lite kläm och känn
tröjor.

§ 9.

Distriktsrekord listan.
Vi skall uppdatera listan för förbundet före sista april.

§ 10.

Domareutbildning.
Lasse Nordling kollar med Lennart Nordsvahn vad som gäller för
framförhållning m.m. för domarutbildningar.

§ 11.

Utflytt.
Så snart som möjligt, men det går inte att bestämma nu. För mycket snö på
banan.

§ 12.

Vårtäffen.
Avklarat under tävlingskommité mötet samma dag.

§ 13.

Ungdomsrepresentanter
Ungdomsrepresentanterna får i uppdrag att fundera över ungdomsdelen av
hemsidan, dels vad som borde finas, dels om någon skulle vilja ta hand om
uppdateringen. Till. nästa styrelsemöte kommer ungdomsrepresentanterna att
fundera över lägeralternativ

§ 14.

Buss till tävling.
Denna fråga ströks.

§ 15.

Medlemsmöte.
Information på nästa medlemsmöte görs av Anders Bäckström. Lämplig tid är
vid KM den 22/4. Viktiga punkter är att nya tröjor är på väg, att
medlemsavgiften nu ska vara inbetalad eller kontakt tagen med kassör om den
dröjer, medlemskorten finns att hämta i lokalen, vårträffen på G, synpunkter på
hemsidan mottas gärna.

§ 16.

Fika under tävlingar.
Tävlingskommittén poängterade att deras ansvar INTE omfattar fikafixandet vid
tävlingar, det måste styrelsen bevaka.

__________________________

___________________________

Anders Lundberg, mötessekreterare

Peter Eriksson, justeringsman

