Gammalstorps Skytteförening, 836201-0616
Protokoll nr. 1/2019
Styrelsemöte 2019-02-27
Skyttegården i Bjäraryd kl.18.00

PROTOKOLL
Närvarande:
Johan, Yngveson, Håkan Sigurdsson, Cecilia Haglund, Daniel Henriksson, Greger Albertsson,
Per-olof Olofsson, Leif Öhman och Linda Mahrs.
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Yngveson förklarar mötet öppnat.
§ 2. Föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
§ 3. Val av justeringsman
Per-olof Olofsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Föregående mötes protokoll
Föregående protokoll godkänns.
§ 5. Kassörens rapport
2018 års resultat är minus 18000 kr. Föreningen har investerat mycket men även fått in
mycket sponsring.
§ 6. Skjutbanecheferna
Daniel Henriksson har kollat upp att det är ca 300 m2 på alla byggnader inklusive dörrar som
behöver målas om. Pia Olsson på kommunen behöver veta det senast 31/3. Greger
Albertsson meddelar Pia.
§ 7. Grenledarna
Mauser:
Fältskyttet pågår.
Korthållet är vilande just nu, men säsongen närmar sig.
Greger Albertsson har gjort nytt skjutledarprogram och som tidigare år är det uppehåll vecka
29, 30 och 31.
Inför årets korthållsäsong har några skjutledare slutat och 3 nya skjutledare har tillkommit
och de nya är Linda Mahrs, Magnus Grönkvist och Joakim Svensson.
Under korthållssäsongen kommer Greger Albertsson att ha luftgevärsskytte vissa tisdagar
också.
Vårstädning av korthållsbanan kommer att vara lördagen den 4/5 kl. 10.00. Greger
Albertsson ordnar korv mm till grillningen under dagen.
Luftgevär:
Fortfarande många på träningarna med en liten ökning av nya skyttar efter både jullovs- och
sportlovsskyttet.
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Greger Albertsson har också dragit igång rullstolsskytte och de är 7 st skyttar på
måndagarna.
Torsdagen den 4/4 kommer PRO Norje att tävla mor PRO Aspö.
§ 8. Vinterfältträffen
Årets Vinterfältträff blev riktigt lyckad, både vad gäller ökat deltagarantal och ökad
försäljning. Mycket positiva ord från nöjda skyttar hördes också.
§ 9. Sweden Rock Festival
Årets kontrakt är klart och nästan alla 47 personer är redan klara.
§ 10. Övriga frågor
Beslutade att göra nya nycklar till Skyttegården och skjutbanan eftersom vi får nya
skjutledare. Håkan Sigurdsson gör 5 st nya nycklar.
Greger Albertsson gör en lista på vilka som har nycklar och där de som har nyckel ska skriva
under.
§ 11. Nästa möte
Nästa möte är Årsmötet, onsdagen den 27/2 klockan 19.00.
§ 12. Avslutning
Ordförande avslutar mötet.
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