
Protokoll 

 

 

Styrelsemöte den 8 augusti 2022 i Röda boden på skjutbanan Tjursbo. 

 

Närvarande: Brita Jillehed, Louise Pettersson, Henrik Karlsson, Fredrik Svensson, Emil 

Svensson, Tatiana Demicheva och Marcus Fridlund. 

 

§ 1 Mötet öppnades av Henrik Karlsson. 

 

§ 2 Henrik valdes till mötets ordförande. 

 

§ 3 Föredragningslistan godkändes. 

 

§ 4 Fredrik Svensson valdes till justeringsman. 

 

§ 5 Brita rapporterade att det finns 5 965 kr i kassan och 231 220,60 kr på kontot.  

 

§ 6 Älgbanan – Ramen på älgen är sönderskjuten, det behöver fixas med en gång. 

Röja gräs och sly på vallen. Sätta upp skyltar både på engelska och tyska vid 

bommen då det i somras var ett tyskt par som tänkte cykla rakt igenom området 

under pågående skjutning, detta får bara inte ske. 

 

Lerduvebanan – Tom kunde inte delta på mötet men övriga på mötet säger att 

det funkar bra. 

 

Inskjutningsbanan – Rådjurstavlor till stora KMet fixar Veine. Röja bort gräs 

och sly. 

 

§ 7 Förslag på datum för vapenauktion på klubbens vapen inne på Jaktia. 13, 20 och 

27 september är förslagen vi har skickat till Tom. 

 

§8 Priser – hur får vi ut pengarna. Via swish bara att Brita har fört över till t.ex. 

Henrik innan årsmötet så kan han swisha ut priserna sen. Vi kör enbart 

prispengar på alla tävlingar förutom vandringspriserna. 

 

KM i sporting – vi vill införa 2 klasser, en jägarklass och en mästarklass. Första 

året får alla välja vilken klass de vill vara i och nästa år så sätter vi gränser 

utifrån detta årets resultat. 

 

Stora KMet – Louise och Henrik fixar utskrifter innan då de inte kan delta och 

Marcus har lite extra ansvar på hagelbanan. 

 

 

 

 

 

 



§9 På årsmötet bjuder vi på tårta då klubben firar 60 år. 

 

§10 Medlemssystem – Marcus kollar på detta, offert via cardscipper. 

 

§11 Nästa möte är 28/11 kl. 18.00 i Stämshult hos Louise & Henrik. 

 

§12 Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________       _____________________                   ___________________ 

Henrik Karlsson       Fredrik Svensson                           Louise Pettersson 
Ordförande        Justerare                    Sekreterare 


