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Norrköpings Pistolklubb   
Box 1107 
600 41 Norrköping 
 

Plusgiro 46 44 77-9 Mathias Pantzar 
Sekreterare 
 

  

    

www.norrkopingspk.se 

info@norrkopingspk.se 
 

 

  
  
  

Styrelsemöte 

Datum 

Tid 

Plats 

2017-10-16 

18:15 – 21:00 

Klubbstugan Borgholm 

Närvarande 

 

 

 

 

 

Saknas 

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

Dagordning 1. Mötets öppnande  

-  Vidar öppnade mötet 

2. Godkännande av dagordningen  

- Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll  

- Gicks igenom och godkändes 

4. Kassörraportörens genomgång 

- Ingen rapport fanns då Rolf C ej var närvarande 

5. Inkommande post  

- Bygg och miljökontoret har svarat på förfrågan om 
ansökan av utökad skjuttid den 26/10 till klockan 21:00. 

6. Utgående post 

- Tommas har skickat dispensansökan om mörkerfältet.  

7. Licensintyg 

Punkten Behandlades 

8. Framtida tävlingar – diskussion och planering 
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- Mörkerfält 26/10 6 stationer – Tomas tar ansvar för 
tävlingen. Tomas har skruva ihop mål. Allt är klart.  

- KM Luft 29/11 – Björn håller i tävlingen 
- Jul Luften 20/12 – Rolf C  
- Nyårsdundret 6/12 – Tomas och Steve lägger banan. 

Mathias fixar fika.  
 

9. 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  

2017-
0 

 Duellställsfrågan   

20170
8 

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

  

2017-
09 

 Kurs till ht 2018 ska läggas krut på   

2017-
09 

 Vi behöver en Utbildningsgrupp som kan hålla utbildningarna och hålla samman   

2017-
09 

 Torrdass   

 

 

 

10. Medlemsfrågor 

- Carina Olsson har begärt utträde ur klubben. Styrelsen 
beviljade detta.  

- Mathias går igenom medlemsmatrikeln då det ej 
stämmer med betalda medlemmar.  

- Nyckellistan finns hos Vidar.  

 

 

11. Standardisering av fältmål 
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- Ett förslag som las fram för styrelsen. Denna fil ska 

fungera som ett bas sortiment som ska finnas hemma 
och att tillgå till klubben. Styrelsen beslutade att 
komplettare med tavlor och klister för en summa av 
2000kr.  

12. Dass till klubbstugan 

- Det jobbas på detta, mer info kommer.  

13. Himmelstalundshallen 

- Vi har fått en omfattande mögelskada i inomhushallen 
som har drabbat flera delar av lokalen. Delar av styrelsen 
har varit där och tittat och även prata med vaktmästaren 
som skulle prata med hyresvärden. Det har dock ej 
kommit någon återkoppling på detta. Vidar ska jaga dem 
och se vad som händer och om dom kommer ta ansvar 
för att återställa denna.  

14. Kretsens Planeringsmöte 22/11 kl 19:00 

- Björn och vidar åker på detta möte. Mathias anmäler 
dem.   
Styrelsen beslutar att Björn Ahlmgren och Vidar Fransson 
får klubbens talan och representera klubben på detta 
möte den 22/11 i Linköping.  

15. Övrigt 

- Det finns en förteckning på dropbox av vart alla klubbens 
vapen finns. Benelli är såld. Match Gunen är ej såld en. 
Ett bud på 300kr har inkommit.  

- Hur gör vi för att få medlemmarna att engagera sig i klubben 
och ställa upp och jobba ? styrelsen diskuterade olika 
lösningar. Styrelsen beslutade att jobba för att öka 
deltagandet och engagemanget för klubben och dess arbete 
av medlemmarna. 

16. Nästa möte 

- Nästa styrelsemöte den 13/11 klockan 18:00 

17. Mötets avslutande 

- Vidar avslutade mötet 

 

 

Sekreterare    Ordförande 


