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Protokoll nr 5 fört vid styrelsemöte 2017-03-27. Plats: Skidskyttestadion.
Närvarande: Björn Skogh, Catharina Karlstrand, Lisa Gjersvold och Lars Evert
Nilsson.

41.

Mötet öppnades av ordförande Björn Skogh.

42.

Till sekreterare för mötet valdes Lars Evert Nilsson.

43.

Till justerare för mötet valdes Catharina Karlstrand.

44.

Protokoll nr 4 gicks igenom och lades till handlingarna.

45.

Ekonomi: Catharina redovisade ekonomin. Lite dyrare blev tidtagningsutrustningen pga att vi
köpte in fler hyrchip. Catharina kollar om det finns ammunition kvar efter Riksfinalen. Fortsatt
god likviditet.

46.

Inför VC 2017. Ett möte med klubbarna kommer att ske senare. En diskussion skedde om
bemanningen för försäljningen av hamburgare, korv mm. Det ska kanske vara en grupp bland
andra grupper?

47.

Träningsläger i höst: Förra Vålådalslägret var väldigt lyckat. Ungdomssektionen får i uppgift
att anordna något liknande.

48.

Att söka bidrag från distriktet: Klubbarna i distriktet uppmanas att söka bidrag för olika saker
från distriktet före 1 juni. Leif får lägga ut en påminnelse på hemsidan samt att Lars Evert
skickar ut påminnelsen via mail.

49.

UtvärderingJH-cup 2016-17: Styrelsen mycket nöjd med ungdomssektionens arbete under
säsongen.

50.

Övriga frågor: 1. Distriktet borde ha ett eget förråd. Kan det finnas en gammal vallabod att
hyra . Lars Evert kollar upp detta. 2. Sveg har kommit med en förfrågan om att få bidrag till en
projektledare. Styrelsen är mycket tveksam till detta. Däremot kan ev bidrag ges som vi har
gjort till andra klubbar. Björn tar kontakt med Sveg i frågan. 3. Årsmötet kommer att hållas i
Hede 22 augusti kl 18.00. Mötet börjar med mat och själva årsmötet börjar kl 19.00. Lokal
meddelas senare. Björn tar kontakt med Hede var vi kan hålla till.

51.

Nästa möte: Måndag den 12/6 kl 18.30. Plats stadion.
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Lars Evert Nilsson / Sekr
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Catharina Karl strand / Justerare

