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Styrelsemöte 

Datum 

Tid 

Plats 

2017-08-28 

18:00 – 20:30 

Klubbstugan Borgholm 

Närvarande 

 

 

 

 

 

Saknas 

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

Dagordning 1. Mötets öppnande  

-  Vidar öppnade mötet 

2. Godkännande av dagordningen  

- Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll  

- Gicks igenom och godkänndes 

4. Kassörraportörens genomgång 

- Rolf lämnade en avstämning på ekonomin för mitten av 
augusti. Ekonomin ser bra ut.  

5. Inkommande post  

- Diverse reklam samt några kursförfrågningar.  

6. Utgående post 

- Inget 

7. Licensintyg 

- Punkten har behandlats 

8. Behov av torrdass eller liknande?  
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- Rolf och tommas undersöker vad det kan kosta att skaffa 

en ”bajamaja ” eller liknande 

9. Renovering av duellställen 

- Det finns behov av att byta virket kring duellställen. Detta 
bör åter gärdas och då även ändra modellen för hur 
tavlorna fästes i överkant.  Detta bör ses över på en 
kommande arbetsdag. En mer detaljerad plan för detta 
tas fram på nästa styrelsemöte.  

10. Gräsklippare till borgsholm 

- Rolf Carlsson har fått tag i en traktorgräsklippare med 
snöblad m.m för en kostnad av 20 000kr.  

Styrelsen beslutar att köpa in denna gräsklippare för 
20 000kr och sedan sälja de andra gräsklippare som finns 
i föreningen.  

11. Ösm , organisation m.m  

- Vi behöver fixa funktionärer till ÖSM, vi har i dagsläget 
3st som anmält intresse. Kommande anmälningar ska gå 
till Rolf C. Första skjutlag börjar 09:00 och andra 11:00, 
detta gäller bägge dagarna.  

12. Medlem som slutat, Carina Olsson 

- Styrelsen noterar hennes begäran om utträde och avför 
henne.  

13. Framtida tävlingar – diskussion och planering 
- Mörkerfält 26/10 6 stationer  
- RingM Grovpistol 16/9 ansvarig saknas, vidar frågar Lars 

– Göran L 
14. Hur ska vi få en rutin för att sprida protokollen till klubbens 

medlemma? 
- Vi laddar upp dem på hemsidan, på den inloggade delen. 

Mathias tittar på hur de laddas upp.  
15. Dokumentet ”tävlingsdeltagande” i dropbox   

- I dagsläget uppdaterar ingen detta Document, Carl 
Henrik tittar på detta dokument och fyller i det  

16. Aktivitets listan 

Nr Möte Aktivitet Ansvarig Planerat klar   
 MF / TK 2016-08-31 

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: Vilka datum gäller? 
Klarte till nästa möte 

MP  

2016-
05 

2016-
06-20 

Titta på hur vi kan utveckla klubb träningar/tävlingar NB  
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2017-
0 

 Duellställsfrågan   

20170
8 

MP Inomhustävling i himpa i November , luften öppnar första onsdagen i oktober, 
km Luft 29 nov 

  

2017-
08 

 Firande av klubbens ”80 års dag”, frågan om att planeras ett firande tas upp 

nästa möte.  

 

  

 

17. Övrigt 

- Vidar kontaktar Michael J angående kompressorn till 
Himmelstalundshallen.  

- Firande av klubbens ”80 års dag”, frågan om att planeras 
ett firande tas upp nästa möte.  

18. Nästa möte 

- Nästa styrelsemöte hålls den 18/9 klockan 19:00 på 
borgholms skjutbana 

19. Mötets avslutande 

 

 


