
	  

	  

Norrköpings	  Pistolklubb	  -‐	  Noteringar	  styrelsesammanträde	  2015-‐10-‐19	  

	  

Noteringar	  förda	  vid	  ordinarie	  styrelsesammanträde	  med	  Norrköpings	  Pistolklubb	  2015-‐10-‐19.	  	  
Plats:	  ÖPE	  Isolering,	  Vinkelgatan	  
	  
Närvarande:	  Mikael	  Fingal,	  Steve	  Tarander,	  Tomas	  Karlsson,	  Björn	  Almgren,	  Rolf	  Karlsson,	  Mikael	  Gustavsson,	  
Vidar	  Fransson	  och	  Mikael	  Pettersson.	  	  
Ej	  närvarande:	  Henrik	  Vilu.	  
	  

Mötesagenda	  

1. Mötets	  öppnande.	  Ordförande	  Mikael	  Fingal	  hälsade	  mötesdeltagarna	  välkomna	  samt	  förklarade	  mötet	  
för	  öppnat.	  

2. Godkännande	  av	  dagordning.	  Beslutades	  att	  arbeta	  efter	  den	  utsända	  dagordningen.	  
3. Föregående	  protokoll.	  Föregående	  protokoll	  lästes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  Beslutades	  att	  mötesproto-‐

koll	  i	  original	  skall	  justeras	  av	  ordförande	  och	  sekreterare.	  
4. Kassörens	  genomgång.	  Kassören	  rapporterade	  en	  kassabehållning	  på	  cirka	  48	  000	  kr	  varav	  14	  000	  kr	  är	  

avsatta	  för	  framtida	  vapeninköp.	  	  
5. Ammunition.	  Ammunitionsförvaltaren	  rapporterade	  att	  35	  800	  patroner	  finns	  i	  lager.	  
6. Inkommande	  post.	  Östergötlands	  pistolskyttekrets	  kallar	  till	  planeringsmöte	  för	  2016.	  Beslutades	  att	  Björn	  

Almgren	  och	  Rolf	  Carlsson	  representerar	  föreningen.	  

En	  skrivelse	  från	  L	  J	  Liljergren	  har	  inkommit	  om	  grusgångarna	  på	  Borgsholm.	  Punkten	  ligger	  sedan	  tidigare	  
på	  aktivitetslistan	  och	  vilar	  till	  våren	  –	  M	  Fingal	  svarar	  LG	  Liljergren.	  

7. Utgående	  post.	  Kassören	  rapporterade	  att	  fastighetsdeklarationen	  är	  inlämnad.	  
8. Medlemmar	  –	  Nya/att	  avföra.	  Miche	  Seiko,	  med	  nuvarande	  hemvist	  Åby	  SK,	  beviljades	  inträde	  i	  förening-‐

en.	  Mikael	  Fingal	  meddelar	  Miche.	  A	  Sundelius	  har	  begärt	  utträde	  ur	  klubben	  via	  mail.	  Mikael	  Fingal	  infor-‐
merar	  polismyndigheten	  om	  utträdet.	  

9. Licensintyg.	  Intyg	  är	  beviljade	  till	  följande	  personer	  sedan	  föregående	  möte:	  	  
! P	  Foogel	  	  
! F	  Hallgren	  
! A	  Papadopolus	  	  
! A	  Sipkar	  	  
! V	  Månsson	  	  
! L	  Franzen	  	  
! Dessutom	  beviljades	  föreningsintyg	  till	  P	  Hopia	  för	  förnyelse	  av	  samtliga	  vapen.	  

NPK	  saknar	  registerkort	  på	  V	  Månsson	  i	  samband	  med	  hans	  föreningsbyte,	  S	  Tarander	  kontaktar	  Viktors	  ti-‐
digare	  förening	  (Lidingö).	  

10. Aktivitetslistan	  

2014-‐02	  Manöverdon	  -‐	  Färdigrapportering	  framflyttad	  till	  2015-‐12-‐31	  för	  den	  del	  som	  gäller	  Himmelstalunds-‐
hallen.	  



	  

2015-‐01	  Vapenvård	  -‐	  Beslutades	  att	  inte	  genomföra	  punkten	  i	  organiserad	  form.	  Istället	  görs	  vapenvård/service	  
när	  behov	  uppstår.	  

	  

2015-‐02	  Tävlingsansvariga	  2016	  -‐	  B	  Almgren	  har	  påbörjat	  en	  förteckning	  med	  medlemmar	  och	  deras	  respektive	  
kompetens	  på	  olika	  områden	  kopplat	  till	  tävlingsverksamheten.	  

2015-‐04	  Nybörjarverksamheten	  

! Informationsmöte	  bokat	  på	  Borgsholm	  tisdag	  20/10	  och	  onsdag	  21/10	  kl	  18.30.	  	  
! Kursinformation	  är	  framtagen	  av	  Björn	  Almgren.	  	  
! 6-‐7	  faddrar	  är	  säkra,	  ytterligare	  2-‐3	  är	  osäkra.	  	  
! 2	  instruktörer	  är	  klara	  i	  form	  av	  Öje	  Malmqvist	  och	  Ingrid	  Ljungström.	  	  
! Tillgång	  till	  Norrköpings	  Sportskytteförenings	  lokaler	  är	  ordnat	  via	  Björn	  Almgren/Fredrik	  Hallgren.	  	  
! Beslutades	  att	  höja	  kursavgiften	  med	  500	  kr	  till	  4	  000	  kr.	  I	  denna	  ingår	  förutom	  medlemskap	  även	  

fadder,	  kurslitteratur,	  ammunition	  och	  examination.	  	  
! Beslutades	  att	  de	  som	  deltar	  på	  informationsmötet	  har	  förtur	  till	  utbildningen.	  

2015-‐05	  Anskaffning	  av	  ryggstöd	  -‐	  pågår	  

2015-‐07	  Blästring/målning	  av	  duellställ	  –	  	  

! Mikael	  Fingal	  inhämtar	  prisuppgift	  för	  blästring	  via	  Emmel	  	  
! V	  Fransson	  undersöker	  lackeringsmöjligheter	  	  
! T	  Karlsson	  verifierar	  att	  stället	  går	  att	  demontera	  

	  

11. Övriga	  frågor.	  	  
! Inställd	  Klubbafton	  -‐	  Styrelsen	  tar	  på	  sig	  ansvaret	  för	  att	  den	  planerade	  klubbaftonen	  ställdes	  in	  utan	  

att	  information	  om	  detta	  spreds	  till	  medlemmarna.	  Med	  anledning	  av	  den	  kritik	  som	  framfördes	  till	  
styrelsen	  så	  kontaktar	  M	  Fingal	  de	  berörda.	  

! Ny	  klubbafton	  -‐	  Beslutades	  att	  bjuda	  in	  till	  klubbafton	  den	  9:e	  november	  kl	  18.00	  på	  Borgsholm.	  	  
- S	  Tarander	  uppdaterar	  kalendern	  
- Kallelse	  via	  T	  Karlsson	  och	  M	  Gustavsson	  
- R	  Carlsson	  ordnar	  priser	  for	  måndagsskjutningarna	  	  
- B	  Almgren	  förbereder	  kvällen	  genom	  att	  värma	  lokalen	  	  
- M	  Fingal	  ombesörjer	  förtäring	  och	  belysning	  utomhus	  
- Föreslagen	  agenda:	  medlemsinfo	  gällande	  arbetsplikt,	  luftskytte,	  nybörjarutbildning,	  aktivitets-‐

kort)	  
! Bullerutredning	  -‐	  Den	  tidigare	  gjorda	  bullerutredningen	  scannas	  och	  arkiveras	  på	  Dropbox	  –	  M	  Gus-‐

tavsson	  
! Klubbaktiviteter	  2016	  –	  Beslutades	  att	  till	  nästa	  år	  utse	  ansvariga	  för	  måndagsskjutningarna	  samt	  att	  

även	  planera	  in	  klubbaftnar	  –	  punkten	  läggs	  upp	  på	  aktivitetslistan	  
! Medlemsaktiviteter	  2015	  –	  V	  Fransson	  uppdaterar	  medlemmarnas	  aktiviteter	  för	  2015	  med	  avseende	  

på	  deltagande	  i	  arbetsdagar	  och	  tävlingsarrangemang.	  
! E-‐postlistan	  -‐	  Med	  anledning	  av	  att	  vissa	  användare	  inte	  får	  epostlistan	  i	  Dropbox	  att	  fungera	  så	  un-‐

dersöker	  M	  Gustavsson	  felkällan.	  
! Nybörjarutbildning	  -‐	  Föreningens	  arbete	  med	  nybörjare	  diskuterades.	  Statistik	  som	  B	  Almgren	  sam-‐

manställt	  visade	  att	  avhoppen	  är	  betydande	  över	  en	  flerårsperiod.	  



	  

	  

	  

! Belysning	  -‐	  Diskuterades	  någon	  form	  av	  permanent	  belysning	  på	  Borgsholm,	  förslagsvis	  mot	  klubbhu-‐
set	  och	  gaveln	  på	  skjuthallen.	  Beslutades	  att	  lägga	  upp	  denna	  punkt	  på	  aktivitetslistan.	  

! Skjutbanan	  -‐	  Konstaterades	  att	  nya	  SäkB	  kan	  komma	  att	  kräva	  en	  högre	  vall.	  Vallen	  bör	  kompletteras	  
med	  sågspån	  till	  våren	  –	  punkten	  förs	  upp	  på	  aktivitetslistan.	  

! Hemsidan	  -‐	  Beslutades	  att	  på	  hemsidan	  highlighta	  våra	  egna	  tävlingar	  –	  ansvarig	  Klas	  Romberg.	  	  
! Frågan	  väcktes	  om	  att	  utnyttja	  föreningens	  maillista	  ytterligare	  för	  att	  nå	  medlemmarna.	  Beslutades	  

att	  sekreteraren	  skickar	  ut	  aktuella	  frågor/information	  till	  medlemmarna	  inför	  varje	  styrelsesamman-‐
sträde.	  

12. Nästa	  möte.	  Avhålls	  på	  Vinkelgatan	  (ÖPE-‐isolering)	  måndagen	  den	  30:e	  november	  kl	  18.00.	  Till	  detta	  möte,	  
där	  även	  en	  jultallrik	  serveras,	  kallas	  valberedningen.	  

13. Mötets	  avslutande.	  Ordförande	  tackade	  för	  visat	  intresse	  samt	  förklarade	  mötet	  för	  avslutat	  kl	  20.50.	  

	  

	  

	  

Justeras:	   	   	   	   Vid	  protokollet	  2015-‐11-‐04	  

___________________________________	   	   ________________________________	  
Mikael	  Fingal	   	   	   	   Mikael	  Pettersson	  

	  

	  

	  

	  


