Huddinge Bågskytteklubb
Protokoll
Tid
Plats

fört vid Huddinge Bågskytteklubbs årsmöte.
2011-09-27
Huddinge hallen

1
Inledning
Ordförande Björn Lindkvist hälsade föräldrar och medlemmar välkomna till klubbens möte.
Agenda godkändes

2
Tr
Trääningarna
Idagsläget så har vi endast träning på torsdagar kl 18:30-19:30. Frågan var om vi skulle ha ett
träningstillfälle till eller byta tid för ”prova på”. Slutsatsen blev att våra ungdomar idag tycker
att det räcker med torsdagar. För att inte belasta tränarna mer så fortsätter vi att ha ”prova på”
samma dag. Vill man träna oftare eller vill ha hjälp med skjutning eller trimning så får man
kontakt någon av de ansvariga tränarna för att boka en tid/tider. Bra om ansvarig lägger upp
på Facebook att de tänker träna så kan andra komma dit samma tid om de vill.
3
Tävlingar
Utomhus SM för Juniorer går i juli 2012 i Södertälje och Tyresö. Alla kan vara med! Många
bra tävlingar sker nu i vår närhet under hösten/vintern. Lista finns uppsatt i lokalen med de
tävlingar som klubben rekommenderar och anmälan sker via Facebook. För alla tävlingar se
www.bagskytte.se. Korren startar snart. Roland återkommer med mer information
4
Utbildningar
Följande utbildningar beslutades att genomföras under inomhussäsongen:
• Tjejsatsning
Anne/Carina
• Föräldrarutb
Björn L
• Materialdag
Björn L
• Licensutbildning Björn L
Björn L återkommer med anmäla. Ev kan vissa utbildningar samordnas. Lilian pratar med
Lars om filmning av skyttarna som en del av en utbildning eller vid en träning. Steg 1
tränarkurs går just nu Anne, Ossian och Anders. I början av juni håller distriktet ett läger.
Rekommenderas för alla skyttar som vill lära sig mer.
5
Övrigt
Ingen möjlighet att få rummet intill eller få hjälp att måla golvet tyvärr. Ossian sätter ihop en
lista med städansvariga (vuxen + 2 barn) tom mars månad. Ossian och Björn Å kommer sätta
upp hyllan samt se till att vi får skåp till bågarna. Carina undersöker vad en försäkring kostar.
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