Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, 23/9 2009
Datum/tid 2009-09-23 kl 18.30
Plats:
Klubbstugan Nydala

Närvarande:

§ 1.

Anders B öppnar mötet.

§ 2.

Maria väljs till justeringsman.

§ 3.

Föregående protokoll,

Maria Grenholm, Elisabet Höög,
Anders Bäckström, Anders Lundberg

Fyrkantpilen, Vi ska kolla upp med alternativa leverantörer av buss.
Anders B kollar upp med Göstas buss eller liknande.
Prislapp för vuxna 100kr.
Roland Widell kollar även upp med ett bussbolag han har kontakt med.
§ 4.

Domarekurs,
Vi kollar med Lennart Nordsvahn om han kan komma ner hit för att hålla kursen
På vår hemmaplan. Vi ber han att föreslå vilka datum han har möjlighet.
Anders B tar kontakt med Lennart.

§ 5.

Klubbtröjorna,
Vi tittade på tröjan som Peter har fixat från jobline, men vi tycker att den är
för vid i ärmarna samt att trycket på klubbloggan är för ljus i färgen.
Vi ber Peter att försöka prata med jobline om att hitta en tröja med tajtare ärmar
samt att trycket ska vara mörkare i färgen.

§ 6.

Nybörjarkursen,
Det är klart med tränarna till datumen dom fått.
Pilarna till deltagarna är på ingång.

§ 7.

Kön till klubben,
Vi hänvisar till information på våran hemsida.
Elisabet håller på att skissa på ett informationsblad om att vi inte kan ha
strögäster.
Annars bör man boka via gruppbokningen.

§ 8.

Ungdomsläger Juniorlandslag,
Mattias Hallen skall ner på läger och kval inför europacupen, klubben står för
hans avgift.

§ 9.

Lokalen,
Lars N ska komma hit i egenskap av Bosyn och undersöka om det är något
skumt i väggar/golv.
Skjutlinje skall komma upp i boxningsringen.

§ 10.

Nyheter ungdomsgruppen,
Lägret var jättebra.
Ylva och Peter kommer ”träna” ungdomarna ca 20min i början på torsdagarna.

§ 11.

Umeå Combin,
Anders Grenholm är klar som domare.
Efter detta möte skickar styrelsen ut mail till tävlingskomiteen om att vi har
bokat loka m.m. inför tävlingen. Anders B skickar mail till dom med frågan om
hur dom har tänkt och om dom behöver hjälp.
Anders L skickar alla mailadresser till berörda parter till Anders B.
Vi anordnar ingen gemensam middag i år.

§ 12.

Ekonomigenomgång,
Bokningar, kurser och nolia har gett bra inkomster.
Umeå combin bör gå ihop.
Medlemspengarna blir aningen mindre än budgeterat.
Vi har bra med pengar avsatt för utrustning, så vi bör kolla upp om vi behöver
köpa in nya bågar m.m.
Lokalhyran kommer att hålla budgeten.
Styrelsen bör kosta på sig en middag för pengar som finns avsatta.
Våra fonder går riktigt bra, dvs vi har buffert för ungefär ett år.
Till dags datum har vi ungefär 70kkr kontant samt 160kkr i fonder.

§ 13.

Arbetskväll, vägg, pilar
Ethafoamen har vi ingen koll på när den kommer , men den är beställd.
Vi bör köra en ”pil lagar kväll” för att fräscha upp vårat material.
Förslagsvis 15/10 Torsdag, eventuellt har ethafoamen också kommit så väggen
kan fräschas upp.
Själva träväggen bör även fräschas upp, kanske sporthallen kan stå för
kostnaden för materialet om vi gör jobbet.
Vi ber Anders G kolla upp om han hittar en lämplig förvaringslåda/skåp som
han kan ha klubbens reparationsmaterial i.

§ 14.

Upprensning i förrådet,
Anders B och Anders G tar ut allt och går igenom det vi behöver ha kvar.
Det behöver även organiseras om, hyllor, skåp m.m.
Detta bör tas över två tillfällen, först rensa ut sen senare någon gång organisera
om inredningen därinne.

§15.

Nycklar till förrådet,
Vi löser ut en nyckel till Ulf Sondell samt Agneta Frängsmyr, samt en
utlåningsnyckel.
Lånenyckeln skall lånas ut till dom som är tränarvärd för tillfället.
Elisabet fixar 3 nycklar samt kollar med Agneta om hon kan ansvara för
lånenyckeln.

§16.

Genomgång av skrivelse från Ulf Sondell.
Ulf vill ha ett informationsblad att dela ut till grupper som kommer.
Elisabet håller på med ett informationsblad som kommer att passa för det
ändamålet.

§17.

Övriga frågor.
Vi har ansökt om tävlingsdatum och det bearbetas.
Anders L kollar om pris för skylt till Nydala samt till anslagstavlan i D-hallen.
Är det ingen större kostnad köper han ut det.
Elisabet fixar en lapp med träningstiderna i lokalen.
Vi börjar använda anslagstavelväggen istället för den vanliga.
Anders L fixar kopior på alla styrelsemöteprotokoll till en pärm i lokalen.

___________________________

__________________________

Maria Greholm, justeringsman

Anders Lundberg, mötessekreterare

