Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, 17/6 2009
Datum/tid 2009-06-17 kl 18.30
Plats:
Klubbstugan Nydala

§ 1.

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

Mötesöppning,
Maria öppnar mötet

§ 2.

Justeringsman/kvinna,
Peter Eriksson

§ 3.

Föregående protokoll,
Utvärdering av vårträffen, lite luddigt med arbetskvällar inför den.
Klubbtröjorna, Jobline kan erbjuda ”craft” tröjor som har varit uppe för
diskussion. Peter köper ut provtröjor i olika storlekar med tryck på jobline.
Peter kollar också upp om det går att fixa kitt liknande paket om man vill ha
andra plagg till.

§ 4.

Ungdomsläger,
Vi flyttar lägret framåt hösten när vi flyttar in.

§ 5.

Nybörjarkursen V26,
Anders L fixar ett mail till alla om att Lasse håller en nybörjarkurs och att han
behöver hjälp under denna vecka.

§ 6.

Fika/tränarvärds listan,
V32 är det stängt samt helgen V31

§ 8.

Inköp,
Anders G köper in strängar och tapeter som behövs till Björkträffen.

§ 9.

Björkträffen,
Anders B kollar med tävlingskommiten om hur det går inför tävlingen samt att
det borde vara minst kring 30 st deltagare.
Fikat,
Kolla med Anna karlberg och Daniellas mamma, Elisabet pratar med dom.

§ 10.

Nybörjarkurs till hösten,
26/9 – 5/12
Fler tillfällen att prova på fler bågar , men vi behöver fler tränare dom gångerna.
Nybörjartränarna bör ha mail kontakt under kursens gång , samt prata ihop sig
inför kursen. Anders B kollar upp med Klas om han kan tänka sig att ställa upp
som tränare.
Vi kör som förra säsongen, alla deltagare får tre pilar var.
Vi har en lista på Nolia med intresseanmälan för nybörjarkursen.
Elisabet kollar upp om eventuellt Eva kan fixa fika under kursens gång som
förra året.

§ 11.

Nolia och Idrottens dag,
Vi behöver en släpvagn som vi kan låsa. Anders B kollar med statoil i
holmsund, om han har någon vagn vi kan låna med reklam till rabatt.
Undersöker vidare om vad idrottens dag är.

__________________________

___________________________

Anders Lundberg, mötessekreterare

Peter Eriksson, justeringsman

