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FOK BORÅS                                              /DG  
SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2020-10-05    

 
Närvarande: Anders  Andersson (ordförande), 

Jens Ståhl, Tomas Ånhed 
Åke Nordin, Esko 
Nyysti, Hartwig 
Krüger 

Morgan Friberg, 
adjungerade från § 9 
Christos Lappas 

 
 
Rapporter 
         - Ekonomi 
  

             - Tomas redovisade behållning på samtliga konton; ekonomin är god. 
 - Kommunens tillsynsavgift för skjutbanorna måste omförhandlas,  
   då vi nu bara har hagelbanan. 

 
               

         -Pistol 
-   Möte med pistolsektionen genomfördes den 1/10. Cirka 43 personer,  
     både gamla och nya skyttar deltog. 
-  Torsdagen den 24 september genomfördes den sista tävlingen utomhus.  
     Nu pågår full verksamhet med luftpistol i Boråshallen. 
-  Lista med anmälan till nästa års nybörjarkurs är anslagen i lufthallen. 

                     

           -Viltmål 
- Inget att rapportera / ingen verksamhet. 

 
 

           - Trappbana 
    - Verksamhet har genomförts på måndagar, idag är sista dagen banan  
        är öppen för säsongen. 

 
Föreningsintyg 
      12 intyg behandlades och godkändes av styrelsen. 

-  6 för pistol kal.  .22LR 
-  4  för pistol kal.  9x19 mm 
-  2 för pistol kal.  357 Magnum 

 

Nya medlemmar 
      11 nya medlemmar antogs. 
 

- Dan Forséni 
- Nils Abrahamson 
- Frans Petersson 
- Andreas Johansson 
- Anna Johansson 
- Gunnar Riegert 
- Nermin Ajdarpasic 
- Patrick Samuelsson 
- Asmir Semovic 
- Adam Hindia 
- Xhavit Salihu 
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Information Skyttecenter 
- Försvarsutbildarna har visat intresse för att kunna delta i verksamheten på det nya 
   skyttecentret. Tomas har informerat dem och meddelat att de också är välkomna 
   att gå med i Borås Skytteallians. 
 

- Polisen är inte intresserade av skyttecentret i nuläget.  
   Ingen vet om det blir intressant i framtiden.  
 

- BPS bana i Kråkered används frekvent av polisen i deras utbildning av nya poliser. 
 

Övriga frågor / punkter 
          - Samarbetsavtalet med BPS förlängs med automatik. 
 

- Arrendeavtalet med PEAB är förlängt. 
 

- Beslutades att föreningen inköper ett hagelgevär, Beretta, enligt Diarienummer   
            A405.063/2020. 
 

- Personer med nycklar till Boråshallen behöver schemaläggas så att det alltid finns någon  
             som kan öppna. Hartwig svarar för att schemat görs upp. 
 

- Styrelsen beslutade att FOK tar en del av kostnaden för en ny toalett vid  
           skjutbanan i  Kråkered. 
 

- Beslutades att ett gevär Carl Gustaf kaliber 6,5 mm och ett hagelgevär Beretta  
             kaliber 12 skrotas. 
 

- En lista över nycklarna till alla kassunerna måste sammanställas.  
             Tomas sammanställer en lista som redovisas på nästa möte. 
 

- Beslutades att handlingsregler för utlåning av våra luftvapen tas fram och anslås i  
            lufthallen.  
            Våra luftvapen får endast lånas ut under mycket kort tid för tävling,  
             exempelvis över en helg, från torsdag till måndag. 
 

- Ett önskemål från Davor om ett Swish-konto för medlemsavgift är inte möjligt,  
           eftersom de fem konton som finns tillgängliga redan är upptagna för andra ändamål. 
 

- Arbetsdagar för städning på skjutbanan i Kråkered måste inplaneras i skjutprogrammet.  
            Även arbetsdagar för att riva den gamla banan måste inplaneras. 
 

- Styrelsen beslutade att anordna en årsfest den 30/1 2021. Johan Tylestrand har tillfrågats  
            och ställer upp som samordnande i festkommittén. 
 
  

Nästa möte:     2020-11-02 kl. 18.00 i klubbstugan. 
 
 
 


