
Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-04-28

via zoom

Närvarande: Monica Olsson, Ann-Katrin Månsson, Yvonne Öhman, Charlotta
Holmgren, Petronella Gudmundsson, Lena Forsberg, Per Samuelsson och Emma
Gustavsson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olsson förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§4 Ekonomisk rapport
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 88 617 kronor på banken
och 651 kronor i handkassan.

§5 In- och utgående post
Ingående post: SBK kongresshandlingar, SKK disciplinnämnd - info skickas till
klubbarna vilka som blivit uteslutna - detta är info enbart för intern
användning, Östgöta distriktet - workshop utbildningar - inställt pga för få
deltagare. Östgöta distriktet - Regelkonferens i bruks. Studiefrämjandet -
L1 digitalt, utbildningskatalog 2021. Om vårens kurser behöver ställas in pga
restriktioner så betalar studiefrämjandet tillbaka kursavgiften på de tillfällen
som ställts in.

Utgående post: Ansökan om grundbidrag till Vimmerby Kommun,
Årsmöteshandlingar till Vimmerby Sparbank.

§6 Skjuttiderna/tävlingar
Rallytävling krockar med skjuttävling i augusti. Per Samuelsson kollar med
skytteklubben om de har möjlighet att flytta sin tävling.



§7 Info från distriktets utbildningskonferens
Inställd pga för få deltagare.

§8 60-års jubileum
Gått igenom protokoll 1961 till 1979. Foton ska gås igenom - identifiera vilka
som är på fotona. Maj Uhrström 95 år - intervju till hemsidan.

§9 Övriga ärenden
Linda Fridell vill utbilda sig till tävlingsledare lydnad, Pia Nilsson tar fram ett
underlag med bla kostnad. Styrelsen tar beslut via mejlkontakt.
Hoopingdag - Lena Sandberg och Barbro Andersson vill ordna en
prova-på-dag med Therese Arvestrand, självkostnadspris, max 8  personer.
Stugsektorn - inget nytt, ingen ansvarig. Monica Olsson lägger ut på Facebook
att klubben söker stugfogde.
Drickan i klubbstugan har utgånget datum - Yvonne Öhman fixar lapp om att
drickan är gratis.
Ann-Katrin Månsson har varit i kontakt med Dagliga verksamheten, de har
träffats på klubben och gått igenom vad vi vill ha hjälp med. Vi meddelar dem
när det är dax att klippa gräset.

§10 Nästa möte
Nästa möte 27/5 kl.18.00 sektorsmöte, 19.00 styrelsemöte

§11 Mötets avslutande
Ordförande Monica Olsson avslutar dagens möte.

Justeras:

…………………………………………. ……………………………………….
sMonica Olsson Emma Gustavsson
Ordförande Sekreterare


