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Styrelsemöte 
Datum 
Tid 
Plats 

2015-04-13 
18:00 – 20:00 
NPK Klubbstuga, Borgsholm 

Kallade Mikael F 
Henrik V 
Magnus H 
Steve T 
Michael J 
Mikael G 
Tomas K 
Björn A 
Fredrik H 
 

Agenda 1. Mötets öppnande - OK 
2. Godkännande av dagordningen – Anmälan av övriga frågor - OK 
3. Föregående protokoll - OK 
4. Avrapportering 

a. Kassörens genomgång – Enligt bilaga i dropbox 
b. Genomförda tävlingar o.dyl. 
Fältserien (Björn A) blir lite hackigt i schemat då tävling 
flyttats. 
Nybörjarkursen (Björn A): En avhoppare (Daniella). 
Ytterligare en som varit borta mycket och ej gjort 
teoriprovet. 8 prov är godkända. Även en medlem från 
1994 har gjort pistolkortets teoriprov som komplettering 
(med klockrent resultat). 10 st bronsmärken köps in. 
Hemortens (Fredrik H): 15 starter anmälda. 
Banserien (Fredrik H): Info har gått ut till lagledarna. 
Påsksmällen (Mikael F): 89 starter var det. 
Östgötaserie 1 (Björn A): 108 starter var det. 
c. Kommande tävlingar 

28 april. Ställ och styrdon fungera. Den gamla 
autokatiken kanske får användas. 
9 maj.  Även kretsmästerskap. Göran och Hasse hos 
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Valdemarsviks PK. VPK fixar bemanning till 3 
stationer. 
20 maj. DM i Standardpistol. 
Måndagsträningar: Mikael F fixar en lista så att någon 
i styrelsen är inbokad att låsa upp och finnas 
tillgänglig etc. 

5. Ammunition 33400 i lager. 
6. Inkommande post Fakturor, 1 kursansökan. Eventförfrågningar 

kommer då och då. Vi genomför inte event i nuläget. Infon på 
hemsidan tas bort av Mikael G. 

7. Utgående post Ingen 
8. Medlemmar – Nya / Att avföra 

a. Lars R. Avfördes 2014 på grund av utebliven 
medlemsavgift. Efterfrågar nu inbetalningsavi för årets 
avgift. Om medlemmen är avförd bör väl ny ansökan 
skickas in? – Tas med igen med betald avgift. Det har 
städats mycket i register och misstag kan ha skett som 
medlemmar inte ska lida skada av i onödan.  

b. Robert N – Att avföra på egen begäran. -OK 
c. Andreas S – Att avföra på egen begäran. -OK 
d. Johan T. Ansökan via post. Se bilaga.-Godkänd och 

välkomnad. 
e. Oscar K. –Avförs på egen begäran. 

9. Licensintyg 
Ross, Wiklund, Berking, Grufman, Amer, Rundqvist, Jensen 
m.fl.? 

10. Aktivitetslistan 
Nr	   Möte	   Aktivitet	   Ansvarig	   Planerat	  klar	  
2014-‐02	   2014-‐

01-‐13	  
Manöverdon	  	  
Mikael	  G	  köper	  in	  material	  för	  att	  kunna	  göra	  jobbet.	  
Kostnad	  ca	  3-‐4000.	  Kommer	  att	  vara	  klart	  till	  vårens	  
start	  av	  skjutningar	  på	  banan.	  
Lådan	  är	  klar.	  
	  
Mikael	  F	  fixar	  luft	  till	  Himmelstalund	  –	  Kvarstår	  
2015-‐04-‐13:	  Kompressor	  lånas	  in.	  

Mikael	  
G/MF	  

2015-‐04-‐02	  

2014-‐20	   2014-‐
02-‐13	  

Vi	  har	  offert	  från	  Carl-‐Henrik	  Hälls	  kontakt	  på	  10-‐
15KSEK	  +	  moms.	  Max	  18	  KSEK	  inkl.	  materiel.	  Beslut	  
togs2014-‐09-‐08	  att	  offert	  enligt	  detta	  är	  OK.	  En	  option	  
på	  grus	  tas	  via	  mailen.	  Grävning	  tidigast	  efter	  
mörkerfält,	  samt	  samordnas	  med	  övriga	  skytteklubbar	  i	  
området.	  Offert	  enligt	  Bilaga	  3	  
	  
20150108:	  Grävning	  klar.	  Lite	  arbete	  med	  ytan	  
kvarstår.	  +	  Dike	  etc	  
2015-‐04-‐13:	  Pågår.	  Mer	  gräsfrön	  behövs.	  Även	  
avgränsning	  mellan	  grus	  och	  gräs.	  Åke	  J	  ska	  kolla	  
material.	  Tomas	  K	  kollar	  och	  återkommer.	  
	  
Beslut:	  En	  trimmer	  ska	  köpas	  in.	  Bensindriven.	  Sele.	  
Röjsågsförmåga.	  Cirkapris	  3000kr.	  Magnus	  H	  köper	  in.	  

Tomas	   2014-‐12-‐31	  
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2014-‐43	   2014-‐

08-‐04	  
Utveckla	  event-‐konceptet	  
Ska	  klubben	  bilda	  en	  eventgrupp?	  
I	  så	  fall:	  ska	  klubben	  köpa	  några	  vapen	  för	  detta	  
ändamål?	  Marknadsföring?	  Bemanning?	  
4st	  genomförda	  event	  med	  bra	  resultat.	  
Vi	  använder	  endast	  köpeammo.	  
Försäkring	  gäller	  enligt	  uppgift.	  
Öppen	  fråga	  om	  fler	  klubbvapen	  skall	  skaffas	  för	  detta	  
och	  i	  så	  fall	  deras	  förvaring.	  Överskott	  från	  event	  kan	  
finansiera?	  
Info	  om	  event	  delas	  till	  hela	  styrelsen.	  	  
Vid	  event	  ska	  information	  gå	  ut	  till	  klubben	  att	  banan	  
nyttjas	  för	  detta.	  
Utse/inventera	  en	  eventgrupp	  
2015-‐01-‐08:	  Nästa	  steg	  för	  denna	  punkt:	  

1. Tomas	  börjar	  samla	  in	  namn	  på	  personer	  
som	  kan	  vara	  tillgängliga	  som	  bemanning	  

2. Klubbvapen	  behövs	  för	  att	  kunna	  driva	  
detta	  framåt.	  2st	  .22LR	  finns	  tillgängliga	  
som	  ej	  används	  till	  kursen.	  Övrigt	  lämpliga	  
vapen	  är	  .38;	  .357M;	  .44M	  total	  kostnad	  
runt	  12000	  vilket	  anses	  skäligt.	  

6st	  namn	  har	  inkommit	  idag.	  Häll	  och	  M.Jansson	  
har	  .22LR	  kklubbvapen.	  Mikael	  F	  ska	  fråga	  om	  en	  
intressant	  .357	  samt	  9mm.	  Steve	  skriver	  lista	  om	  
prio	  för	  .44	  till	  Tomas	  K.	  
20150309:	  Punkten	  vilar.	  

	  TK	   	  TBD	  

2014-‐44	   2014-‐
10-‐08	  

En	  bantad	  version	  av	  styrelseprotokoll	  ska	  läggas	  ut	  på	  
hemsidan	  
Personnummer,	  namn	  för	  licensintyg	  (antal	  står	  kvar)	  
samt	  aktivitetslista	  etc.	  tas	  bort	  inför	  publicering.	  
Henrik	  skickar	  originalprotokoll	  till	  Tomas	  K	  

Tomas	  K	   KLART	  

2014-‐47	   2014-‐
10-‐08	  

Överliggaren	  på	  duellstället	  ska	  bytas.	  	  
Material	  finns.	  

Björn	  
Almgren	  

	  KLART	  

2014-‐50	   2014-‐
11-‐10	  

Kan	  vi	  anordna	  vapenkontrollantutbildning	  via	  NPK?	  
Fredrik	  H	  har	  framfört	  detta	  till	  Rolf	  enligt	  uppdrag	  och	  
meddelandet	  är	  mottaget.	  Så	  det	  skall	  "bara"	  vara	  att	  
lyfta	  frågan	  formellt	  och	  planera	  in	  i	  kalendariet.	  
20150309:	  Utbildning	  i	  höst?	  Förslag	  november.	  
Fredrik	  H	  kollar	  datum	  och	  former	  för	  genomförande.	  
20150413:	  Frågan	  flyttas	  till	  kretsen.	  

Fredrik	  
H	  

KLART	  

2015-‐01	   2015-‐
01-‐08	  

Vapenvård	  på	  klubbvapnen.	  	  
Startat.	  Verktyg	  för	  byte	  av	  slagstift	  saknas.	  Idé	  finns.	  
20150309:	  4st	  genomgångna.	  Vidar	  F	  har	  gått	  igenom	  
2st.	  
Resterande	  görs	  inför	  nästa	  kurs.	  

Björn	  
och	  
Tomas	  

2015-‐12-‐31	  

2015-‐02	   2015-‐
03-‐09	  

Skapa	  en	  grupp	  som	  ska	  hitta	  tävlingsansvariga	  inför	  
2016.	  
20150413:	  Tas	  upp	  efter	  årsmötet.	  

	   	  

2015-‐03	   2015-‐
04-‐13	  

Miljö	  och	  Hälsa	  (Kommunen).	  Mikael	  F	  har	  meddelat	  
att	  han	  är	  kontaktperson.	  M&H	  vill	  nå	  ett	  avslut	  och	  en	  
plan	  från	  vår	  sida	  räcker.	  Vad	  vi	  kan	  göra	  inom	  2	  år.	  
Mikael	  F	  ska	  träffa	  M&H	  igen	  29/4.	  

Mikael	  F	   	  

2015-‐04	   2015-‐
04-‐13	  

En	  uppsamling	  bör	  ske	  efter	  sommaren	  för	  de	  som	  är	  
intresserade	  av	  kursen.	  Detta	  för	  att	  få	  grepp	  om	  vilka	  
som	  har	  bäst	  intresse	  samt	  att	  kunna	  informera	  och	  
reda	  ut	  missförstånd	  för	  att	  ytterligare	  förbättra	  
rekryteringen.	  Målet	  är	  fler	  som	  går	  vidare	  för	  
långvarigt	  aktivt	  medlemskap.	  

	   	  

2015-‐05	   2015-‐
04-‐13	  

Steve	  har	  som	  förslag	  att	  3	  st	  ryggstöd	  införskaffas.	  
Beslut	  är	  OK.	  	  
Ska	  genomföras.	  
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11. Övriga frågor – Anmäles vid start av möte 

a. "Intyg för licensansökan" -  omformuleringar i 
formuläret. Se Steves utskick. – Fredrik H skickar ut 
förslag enligt det  som gicks igenom på mötet. 

b. Ett förslag till arbetsdag. Om det finns tid till utöver 
allt annat som skall göras, är om man kan göra 
tavelställ för tre extra tavlor i utrymmet som finns 
mellan duellstället och det nationella skyttet. Det som 
behövs är en stolpe (finns redan), jordankare, samt två 
brädor (finns redan) med fästanordningar för tavlorna. 
Samtidigt kanske man kan skruva på fästanordningar 
för fältskytte på plankorna som finns längs ner på 
duellstället, då slipper man spika fast 
fältskyttefigurerna i duellstället. – Kollas på arbetsdag 

c. Kollade mest för att stilla min nyfikenhet: Luftis kan 
trycka speglar för 1:-/st (10.000 st) Vet inte om det är 
ok? Om inte stryk punkten! – Copyrightfråga samt 
kan ej användas på tävling. Priset är heller inte 
särskilt bra. Info om befintligt pris finns på mailen. 

d. Anslagen tid för styrelsemöte. – Inget beslut 
e. Springskyttemotion ”För att hantera Liljergrens 

motion avseende springskyttet tänkte jag be samtliga 
faddrar läsa motionen och kommentera lämpligheten i 
att utöka nu gällande utbildningsplan. Svaren 
sammanställer jag till kommande 
styrelsemöte”/Tomas 
Svar från rekryternas faddrar är t.ex. ”Bra idé” ”Inte 
lämpligt nu”. Genomgående åsikten var att det blir för 
mycket för just grundutbildningen. 
Efter avstämning med faddrarna till kursdeltagarna är 
det styrelsens åsikt är att detta är något som skulle 
kunna göras för hela klubben snarare än riktat till just 
kursen. T.ex. på hösten. Motion + styrelsens 
understrukna kommentar skickas ut med kallelsen till 
årsmötet. 

f. Priser på årsmötet. Ammo till 1:an. 3 askar. Roffa 
delar ut. 

g. Ny nyckelansvarig efter Mikael J. Utses vid 
konstitutionerande styrelsemöte direkt efter årsmötet. 

h. Övrigt till årsmötet: Inbjudan, dagordning, motion 
samt kommentar till motion skickas ut. Magnus H fixar 
förtäring. Förslag på 50kr höjning av medlemsavgift. 
 

12. Nästa möte 
13. Mötets avslutande 

  

 


