Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, Styrelsemöte 9
Datum/tid 2009-11-30 kl 18.30
Plats:
D-Hallen Gammlia

§ 1.

§ 2.

§ 3.

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

Mötets öppnande
Anders Bäckström öppnar mötet och Peter Eriksson blir vald till sekreterare.
Föregående protokoll
Förra mötes protokollet gicks igenom.
Licenskursen blev inte av som planerat Anders B kollar med Ingrid om hon vill
ta på sig detta och vilket datum som passar henne.
Tävlingströjor
Efter att testat storlek XXL som var den största storleken konstaterades att den
var för liten så Peter skall kolla om det finns något annat som kan passa. Han
hör av sig så fort han hittat något intressant.

§ 4.

Julfesten
Julfesten blir den 12/12. Det kollas med tävlingskommittén om dom kan orda en
skojtävling. Elisabet fixar fikat.

§ 5.

Pilköp
Det har kommit en fråga från nybörjarna om att köpa fler pilar, detta tycker
styrelsen är ok priset kollas med Anders Grenholm.

§ 6.

Öppettider julhelgen
Det beslutades att det inte är öppet den 23 och 26 december övriga tider är det
öppet men inga tränarvärdar.

§ 7.

Valberedning årsmöte
Hur är det med valberedningen är dom på G? Ander B ringer Lars Nordling och
kollar av. Styrelsen har ett möte med valberedningen den 11/1.
Årsmötes datum beslutades till 10/2 kl 18.30

§ 8.

§ 9.

Inköp
Eftersom det finns ett behov av en Dymo apparat så beslutade styrelsen att det
var OK att införskaffa en sådan.
Hur gick tävlingen?
Umeå Combi tävlingen flöt på bra men det var lite med en domare det bör vara
två domare på tävlingar. Informationen före tävlingen var dålig vilket gjorde att
det inte var så många som ställde upp för att göra i ordning på fredagen före
tävlingen.

§ 10.

Licenskurs
Licenserna för klubbens domare går ut 2009-12-30 vilket ställer till med
problem Anders B kollar med Lennart när han kan ordna en domarkurs.

§ 11.

Tränarvärdar
Det är för närvarande stora problem med tränar värdar vilket kan leda till att
träningstiderna blir drabbade. Något att ta upp på årsmötet.

___________________________

__________________________

Vid pennan Peter Eriksson

Justeringsman

