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Styrelsemöte 

Datum 
Tid 
Plats 

2017-05-31 
18:00-21:14 

Klubbstugan, Borgholms skjutbana 

Närvarande 
 

 

 

 

 

Frånvarande 

Carl-Henrik Häll 
Rolf Carlsson 
Steve Tarander 
Björn Almgren 
Mathias Pantzar 
Göran Carlsson 
 Vidar Fransson 
Hasse Carlsson 
Tommas Karlsson 
Rolf Carlsson 
 
 
Mikael Fingal 
 

  

1. Mötets öppnande   

- Vidar öppnade mötet 

2. Godkännande av dagordningen  

- Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll  

- Gicks igenom och lades till handlingarna 

4. Kassörraportörens genomgång  

- Medlemsbetalningarna rullar in och vi bör se över en ny 
rutin till medlemsfakturering 2018 

- Ekonomisk rapport, läget ser bra ut.  

5. Ammunition 

- Inget att ta upp 

6. Inkommande post  

- Lite epost har inkommit , bla svensexa m.m 
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7. Utgående post 

- Påminnelse om medlemsavgiften har gått ut.  

8. Licensintyg 

- Punkten har behandlats 

Styrelsen godkände licensintygen för samtliga inkomna.   

9. Tävlingar 

- KM Precision 12/6, Hela styrelsen 

- Ring M A precison 10/8 Ansvarig saknas  

- Ring M sportpistol 12/8 ansvarig saknas 

- Östögta cup Fripistol 13/8 Björn och Vidar ansvariga 

- Ringmästerskap Grov sportpistol 16/9 ansvarig saknas 

Hasse med stöd Steve fixar inbjudningar till ovanstående 
tävlingar.  

 
10. Nybörjarkurs till hösten 

- Det diskuteras om hur vi ska göra, orkar klubben med?  
Vi konstaterar att  det skulle behövas någon form av 
klubb tränare som håller igång skyttarna och aktiverar de 
skyttar som vi har så att vi håller dem kvar. Tommas 
utreder frågan vad man kan göra för att utbilda 
klubbtränare m.m.  Frågan gällande kurs till HT17 hålls 
vidare.  
 

11. Ny lapp för föreningsintyg 
- Pgo nya bestämmelser för förening intyg så byter 

klubben formulär, från och med nu ska skytten fylla i 
direkt på polisens förening intygs lapp och sedan skicka 
till klubban.  
Info utskick går ut om detta, Mathias skriver.  

 
12. Aktivitets listan 

Nr Möte Aktivitet Ansvarig Planerat klar 

2016-
01 

  Besiktning Borgsholm (enl nya SäkB måste vi själva boka!!) 
HV: Besiktning ska beställas till 2019 
Klart till nästa möte 
 

MP  

2016-
02 

 Besiktning Himmelstadlund (enl nya SäkB måste vi själva boka!!) 
HV: 2018 

MP  

2016-
06 

2016-
06-20 

ÖSM 2017 Kommer att hamna på Borgholms skjutbana   

 

 

13. Övrigt 
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- Nya e-postadresser styrelsen, vidar har ni en epost som 
heter ordf@norrkopingspk.se.  

Tävlings anmälningar ska sättas upp, 
tavling@norrkopingspk.se dit ska alla föranmälningar 
skickas.   

Steve behöver visa Hasse, Vidar och Mathias hur 
hemsidan funkar.  

- Styrelsen diskuterade eventskjutningar och konstaterade 
att de är inget som styrelsen kan stå bakom att arrangera 
i klubbens regi.  

- Måndagsvärdar –  Fler behövs  

- Kassa/Brandsäkert skåp till stugan. Göran och Vidar kollar 
upp detta så vi kan förförvara nödvändiga papper.  

- Gräsklipparen börjar sjungs på sista versen och en ny gå 
gräsklippare behövs. Styrelsen beslutar att sälja de gamla 
som reservdels material och köpa in en ny gräsklippare, 
Vidar beslutar gällande priset när det dyker upp ett bra 
erbjudande. 

- Fika till KM , Tommas löser det.  

- Arbetsdagar planerade 7/9  ( Inför ÖSM ) och 14/10 

- Vidar har nyckelrollen, den bör uppdateras i droppbox 

Postbox nyckeln från Sten A har Rolf C fått. Tommas K får 
den nu i stället.  

- Vi behöver se över arbetsutskotten tas till NM 

- Klubbträff efter KM, höst träffen kommer hållas 25/9. 
Där kommer vårens inomhustävling avhandlas då.  

14. Föreningsutskick 

- Info om förningsutskick 

- Vi behöver föreningstränare 

- Hjälp med utbildningen om vi ska kunna hålla nybörjar 
kurser.  

- Info om nya e-postadresser till klubben.  

- Tävlingsansvariga 

- KM inbjudan samt klubbträff 

- Ansvarig för Måndagstävlingar 

15. Nästa möte 

- Nästa möte beslutades till 20/6 klockan 18:00 avslutning 

16. Mötets avslutande 

- Vidar avslutade mötet 19:50 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Sekreterare   Mötesordförande  

 

 

   

 


