Stora Tolvsbo Jaktskytteklubb
Protokoll styrelsemöte 2015-04-12
1. Mötet förklarades öppnat av Ordförande Thomas Ernebrink.
Närvarande: Thomas Ernebrink, Mattias Ernebrink, Anders Hjärnberg,
Per Karlsson och Jonas Sander.
Plats: Söderbärke
2. Dagordningen: godkändes av mötet.
3. Mötet utsåg: Thomas Ernebrink till Ordförande och Jonas Sander till
sekreterare.
4. Styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår.
Ordförande: Thomas Ernebrink
Sekreterare: Jonas Sander
Kassör: Per Karlsson
Ledamöter: Markus Danielsson, Anders Hjernberg, Mattias Ernebrink,
Anders persson
Suppleant: Mattias Lindberg, Jan Andersson
Revisorer: Sven-Olov Johansson & Mikael Broberg
Revisorssuppleant: Tommy Hermansson
Valberedning: Dan Eriksson, Pelle Frid
5. Verksamhetsberättelse.
Jonas Sander skriver en verksamhetsberättelse till årsmötet.
6. Datum för årsmöte.
24 Maj 15:00 städning och lite pyssel efter mötet.
7. Arvoden till styrelse och skjutledare.
Styrelsen föreslår 1500 till ordförande, 1000 kr till sekreterare och 2000
kr till kassören. Skjutledare 250 kr/tillfälle.
8. Medlemsavgifter samt uthyrningsavgifter till år 2016.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och uthyrningsavgifter samt
gästkortsavgift under kommande år (2016).
9. Ekonomiska läget per 2014-12-31.
Tillgångar ca 80000 kr, årliga inkomster med nuvarande medlemsantal är
ca 32000kr.
10. Föreningsbidraget.
För att söka föreningsbidrag krävs att vi skickar in en revisionsberättelse,
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, senaste årsmötesprotokollet,
ekonomisk redogörelse, resultat och balansräkning för senaste
verksamhetsåret.
11. Ansvarig för bokning av banan.
Thomas frågar Marvid Sundberg.

12. Skjutkvällar o skjutledare.
En björnskjutning är borttagen på grund av vikande intresse. Istället har
styrelsen beslutat om en extra 22 skjutning. Lista på alla skjutningar finns
på hemsidan och kommer att sättas upp på skjutbanan.
13. Service o reparationer.
Styrelsen diskuterade alternativ för lilla älgen, när den i dagsläget går
alldeles för fort. Tomas ska undersöka alternativen att koppla in
frekvensomriktardrift alternativt byta remskiva. Han tar kontakt med
Bärke elservice. Limma fast kontakt i skjutledarbåset. Kontrolera
gummiduk till stora älgen troligtvis slut.
14. Projekt: fixa markeringen.
Ny mjukvara till styrdatorn för stora älgen. Tomas pratar med Tony om
beställning av flera kontakter för tillverkning av extra släpkablar till stora
älgen. Jonas fixar kablarna.
15. Arbetsdag på banan.
Vi träffas 24/5 kl 15 för årsmöte efteråt gör vi service av älgfigur, röjer
sly, krattar vallen, oljar bänken mm. Tomas tar med sig lim till kontakten
i skjutledarbåset för stora älgen.
16. Inventering av förbrukningsmaterial.
Sker 24/5 Tomas undersöker fuktslukare till kassun. Saker som ska
inventeras är skjuttavlor, skicket på gummiduken, björnpass, batterier till
radioapparater, kvittorullar till skrivaren, mm.
17. Övriga frågor.
Inga övriga frågor för tillfället.
18. Mötet avslutas.

Vid Pennan /Jonas Sander

