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PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I OPPUNDA JAKTSKYTTEKLUBB
Datum: onsdagen den10 maj 2017
Lokal: Klubbhuset Dammängen
Tid : 18.00
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bo Sköld öppnade mötet. Närvarande Weine Hellgren, Clnny Larsson, Ove
Gillstam, Niklas Kristoffersson, Cläre Söderström-S, Lars Wahlberg, Kurt Thunberg, Stefan
Stedtlund, Göran Norén.
§ 2 Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.
3 Val av justeringsman:
Till justeringsman valdes Stefan Stedtlund
§ 4 Föregående protokoll:
Föregående protokoll tidigare utskickat på mail, godkändes och lades till handlingarna
§ 5 Ekonomi:
Kassören redogjorde. Vi har c:a 265.000 i banken trots utgifter för två nya kikare monterade
på kulvapnen samt 35.000 i kontantkassa.
§ 6 VeteranSM och Landslagstest 4:
Ett antal anmälningar har kommit. Sedvanliga SM-möten kommer att hållas f.o.m. juni.
Weine Hellgren handhar frågan om Swish. Bl.a måste frågan om konton först ses över.
§ 7 Verksamhetsplanen
Cläre delade ut en sammanställning av inkomna synpunkter och önskemål. En livlig
diskussion följde. Enighet förelåg om fler tävlingar på KM nivå; ev. kombinationstävlingar.
Klubben skall även fortsättningsvis hålla tävlingar på riksnivå med hänsyn till inkomsterna.
Viktigt att ordna alternativa aktiviteter med föredrag, återträffar med bl.a jägarexamenselever
o.s.v. Även kontakt med näringslivet. Styrelsen beslöt att en lämplig text utformas till
Hemsidan för att locka fler till våra event. Vi planerar för ett Föredrag i september om
”Jägare vårdar i det vilda” och i november ” Hur att ta hand om viltet efter skott” .Styrelsen
beslöt att deltagarna fick fundera ytterligare och återkomma härom vid nästa möte.
.
§ 8 Rapporter:
50 m-banan Göran Norén rapporterade att skytte med Klass l.vapen rönt stort intresse. Inga
problem har märkts beträffande duken. Anslag med stor text behövs att skyttar måste visa upp
medhavd ammunition. Lasse Wahlberg trycker upp sådant. F.n finns bara två banansvariga.
Viktigt att ytterligare personer knyts till verksamheten för att avlasta Göran och Conny.
Göran arbetar härpå.
Älgbanan fortfarande saknas figurer och en bugg finns i dataprogrammet. Lars Wahlberg

handlägger detta. Markduk skall läggas mellan rälsen för att stoppa växt av gräs. Diskussion
om inköp av ammunition – vilken sort och var. Styrelsen beslöt att kassören ansvarar härför.
Skytt som önskar ”annan” ammunition får köpa den utom klubben.
Skeet- trap och Compac banorna har i år bara 3 arbetsgrupper.
Kurts kurs för skyttar och instruktörer: har fått över förväntan många deltagare.
Kolvbyte på kulvapen genomfört.
Jägarexamen: pågår. Besiktning av banan genomförd. Behövs nedsatta rör på lämpliga
avstånd för figurerna. Beslut att Ove mäter upp och markerar och Weine ordnar med
kommunen att hjälp till.
Ladies shooting: har startat.
Rapport från ungdomsgruppen: Tränar tisdagar både hagel och kula.
Rapport från Samarbetsföreningen: intet aktuellt för dagen
Traktorn läcker inte längre olja men behöver ytterligare reparation före försäljning.
Bullerdämpning: Inget nytt. Enl Weine kommer Kommunen troligen att bygga den under
hösten.
§ 9 Övrigt
Ove Gillstam läste upp meddelande från jägarförbundet om filmvisning, hornbedömning på
Virå och resa till Dyrehavn i Danmark.
Diskuterades även om någon/några kunde bli hedersmedlemmar i OJS.
§ 10 Nästa möte:
Onsdagen den 14 juni kl. 18.00:
§ 11 Mötets avslutande:
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande Bo Sköld

Justerat:

Vid protokollet:

/Srefan Stedtlund/

/Cläre Söderström-S./

