
 

 

FOK BORÅS 
SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2021-02-01 

 
Närvarande: Anders Andersson (ordförande),  

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

adjungerade  
Christos Lappas, Davor Gaupp, 
Sonny Svensson 

Rapporter 
-  Ekonomi 
    Tomas redovisade behållning på samtliga konton; ekonomin är god. 
-  Pistol 
    Ingen verksamhet för närvarande. Endast pensionärsskyttet på onsdagar genomförs. 
- Viltmål 
   Inget att rapportera/ingen verksamhet. 
- Trappbana 
   Inget att rapportera/verksamheten avslutad för säsongen.  
   Banan kommer att besiktigas den 2/2 kl. 09.00. 

 

 Föreningsintyg 
         2 intyg behandlades och godkändes av styrelsen. 
           - Pistol CZ Shadow 2, 9x19 mm 
          - Revolver Smith & Wesson m625, .45 ACP 

 

Medlemsärenden 
      5 nya medlemmar antogs. 
          - Patrik Wahrén 

- Robert Kovic 
- Peter Selme 
- Jonas Natt och Dag 
- Björn Falkehed 

 

Utbildning nya skyttar 
         -   I nuläget kan inte nybörjarkursen genomföras. Inbetalning av avgiften kan ske  
              först när vi vet att kursen kan startas. 

-   Om någon inte vill vara medlem på grund av att kursen inte kan genomföras 
               skall denne kontakta Tomas Ånhed via e-mail så kan medlemskapet avslutas. 
 

Information Skyttecenter 
-  Tomas har varit i Varberg och hämtat ritningar på en skjutbana.  

              De skall kopieras och sedan skickas tillbaka. 
-    Nästa vecka träffar Tomas Serneke. 
-    Anders ska kontakta de politiska partiernas sekreterare i Borås  

               och tala med dem angående skjutbanan. 
 

Övriga frågor/punkter 
-  Beslutades att införa regler för intygande av guldmärkesserie. Guldmärkesserie kan skjutas      

             enligt fyra kriterier. 
1. Organiserad träning utlyst av FOK eller BPS, utsedd skjutledare kan intyga resultatet. 
2. Serieskjutning enligt skjutprogrammet med guldmärkesserie skjuten enligt resultatlistan. 
3. Nationell tävling eller kretstävling med guldmärkesserie skjuten enligt resultatlistan. 
4. Styrelseledamot i FOK Borås kan intyga godkänd guldmärkesserie. 
 

-   Beslutades att ställa in Vinterfält 1 och 2, på grund av Folkhälsomyndighetens direktiv. 
-   Beslutades att flytta årsmötet den 25/2 till april, på grund av  Folkhälsomyndighetens direktiv. 
 

-  Centrum för Idrottsforskning håller på med en utredning om bristen på idrottsanläggningar,    
             Vi kollar om vi kan bidra med information. Åke ansvarar. 
  

   Nästa möte     2021-03-08 kl. 18.00 via Teams. 


