Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, 19/9 2009
Datum/tid 2009-08-19 kl 18.30
Plats:
Klubbstugan Nydala

Närvarande:

§ 1.

Anders B öppnar mötet.

§ 2.

Elisabet väljs till justeringsman.

§ 3.

Föregående protokoll

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

Peter har pågående kontakt med Jobline. De arbetar nu med att få fram en
fungerande logga. Sedan ska de provtrycka en tröja, så vi kan godkänna den.
Därefter beställs provtröjor i olika storlekar, så medlemmarna får prova ut rätt
storlek.
Övriga plagg väntar vi med.

§ 4.

Ungdomsläger,
12-13 september.
Vi behöver några personer som kan ställa upp som tränare samt städa och sova
över med ungdomarna.
När vi bemannat alla stationer bör även Skellefteå meddelas om någon vill vara
med.
Sovandet är troligen det vi behöver jaga mest.
Stuga kommer att hyras på nydala campingen.
Maria kollar med Lars N, Roland W samt Andreas A.
Vi kör en klubbtävling på lördagen med matchskjutning. (ungefär upplägg som
vid sista klubbmästerskapet)

§ 5.

Tävlingskoordinator,
En person eller flera som kollar upp vad som kan vara lämpligt för våra
ungdomar att fara på. Samt förklarar vilken typ av tävling som avses och sköter
anmälningar (rätt klass osv.)
Fyrkantpilen i Piteå 10 oktober verkar vara ett lämpligt alternativ.
Anders B kollar med Lars N vad det kostar att hyra en buss för detta.

§ 6.

Träningstider, har vi råd med söndag?
Få deltagare på söndagarna, frågan är om det lönar sig med så få.
Inga söndagar under september (Anders L fixar).
Vi tar beslut senare hur vi gör med söndagarna, efter behov.
Inflyttning 14 september.
Dessa tider bör vi köra.
Mån 18.30–20.30
Ons. 18.30–20.30
Tor 18.30–21.00
Lör. 10.00–12.00 (kursen) samt 12.00–14.00 egen skjutning.
Ungdomsgruppen börjar igen den 27 augusti.

§ 7.

Bågskyttekurs,(nybörjarkursen)
Kursen är spikad att starta 26 september.
Vi bör mejla till de som anmält sitt intresse för att kolla vilka som definitivt
kommer att vilja vara med.
Sedan lottar vi ut vilka av dem som kommer med bland de 20 deltagare vi ska
ha.
Elisabet komponerar en text som Anders L skickar ut till alla som anmält
intresse, han tar även emot och sammanställer listor.

§ 8.

Domare,
Lennart Nordsvahn vill att vi ska ge förslag på datum när vi vill ha en kurs.
Vi funderar på lämpligt datum när vi kan köra, vi hyr hit Lennart om han kan
detta datum.

§ 9.

Umeå Combi,
Körs i år även som DM
21-22 november.
Vi kör tävlingen i vår egen lokal, då med begränsat antal. Boka spegelhallen för
tävlingen.
Anders L bokar vår hall + spegelsalen för Combin.
Anders B pratar med tävlingskommittén (Roland Wass) om vilket max antal vi
kommer att kunna ha i vår egen hall.

§ 10.

Tävlingar 2010
Klubbmästerskap i Mars
Vårträffen (DM) 22 Maj
Björkträffen 14 augusti
Umeå Combin 20-21 november
Lämna in dessa förslag till tävlingskommittén.

§ 11.

Nolia hur gick det?
Vi gick med ungefär 16000 i vinst, det verkar ha flutit på riktigt bra för alla.
Summering att det har varit en succé.

§ 12.

Övriga Frågor,
LOKansökningen, vi har lämnat in vår ansökan trots att vi fått besked om att vi
inte har. Troligen gäller det västerbottens bågskytteförbund. Vi har ocskå lämnat
in aktivitetsstödsansökan till kommunen.

§ 13.

Nästa möte,
Möten i Gammliahallen.
16 september
14 oktober
11 november

__________________________

___________________________

Anders Lundberg, mötessekreterare

Elisabet Höög, justeringsman

