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FOK BORÅS  
SAMMANFATTNING av STYRELSEMÖTE 2017-08-24 

 
                                            Närvarande: Anders Andersson 

Morgan Friberg 
Kristofer Odenhammar 
Ken Tornängen 
Jens Ståhl 
Hartwig Krüger 
David Säll 
Åke Nordin 
Tomas Ånhed 
Sonny Svensson 
Davor Gaup 

 

Rapporter 
        - Ekonomi 
                Ingen rapport 
 

       -  Pistol 
             - Årets pistol-SM gick av stapeln  i Östersund. FOK var återigen den klubb som hade 
               flest skyttar representerade. Vi hade totalt 86 starter och fick ihop 5 medaljer. 
 

             - Joe och Klara har kvalificerat sig  för landslaget. Klubben kommer hjälpa till med viss 
               ekonomisk ersättning för deras omkostnader i samband med detta. 
 

             - Årets pistolmöte kommer att hållas i klubbstugan 2017-09-28 
               Det blir servering som tidigare år med föranmälan till Sonny. Information om detta 
               kommer ut på vår hemsida inom kort. 
               Vi kommer även då att informera om nästa års pistol-SM i Skövde där FOK är en av 
               klubbarna som kommer stå för arrangemanget. 
 

             - Under SM-veckan i Borås arrangerades ”prova på skytte” i stadsparken, detta kunde  
               genomföras tack vare en gedigen insats av Lasse Larsson och Hartwig Krüger. 
               Återstår att se om det genererar några nya yngre skyttar till klubben. 
 

        -  Viltmål 
             - Bra beläggning, många jägare som är där och förbereder sig inför årets jakt. 
 

        -  Trappbana 
              - Ingen rapport    
 
Föreningsintyg   
     - 10  föreningsintyg utfärdades; 3 st för förnyelse av tillstånd och 7 st  för ytterligare vapen    
          resp. nytt vapen. 
 
Nya medlemmar 

- Peder Feldt  
- Baha Bozorgi Reza (var tidigare medlem) 

     
Övriga frågor / punkter 

 -  Styrelsen har beslutat att sälja en cal. 22  pistol till en klubbmedlem 
               
-  Vi kommer att byta ut en defekt kastare på hagelbanan till en kostnad av ca: 22 000 SEK. 
   Föreningen har fått ett bidrag av Välastiftelse på 15 000 SEK för detta ändamål, resterande 
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   betalar FOK. 
 
-  Luftgevärsklubben har sökt och fått ett bidrag på 40 000 SEK av Skyttesportförbundet att 
   investera i elektroniska mål till lufthallen. Det kommer att köpas in 5 st. tavlor till en total 
   kostnad av 125 000 SEK. Resterande 85 000 kommer att delas lika mellan FOK och  
   luftgevärskubben. Detta ser vi som en start för att höja standarden i lufthallen och fler  
   elektroniska mål planeras att köpas in framöver. 
 
-  Styrelsen påminner samtliga medlemmar att respektera de tider som numera gäller på våra 
   banor, då det inkommit nya klagomål till miljökontoret. 
   Då risken finns att våra banor nyttjas av icke medlemmar som inte respekterar dessa 
   skjuttider kommer det att kompletteras med nya skyltar vid bommen. 
 
-  Då det framkom att det kan vara svårt att hitta aktuell information på vår hemsida togs  
   diskussionen åter upp om den nya hemsidan. Då det sedan tidigare finns ett styrelsebeslut på  
   att vi ska byta hemsida ombads Jens att ombesörja detta snarast. Det kommer även att finnas  
   en stående punkt på samtliga styrelsemöte där relevant information ska diskuteras för att på  
   detta sätt försöka hålla sidan uppdaterad och informativ. 
 
-  Efter möte med kommunledningen ang. skyttecenter är en kostnadskalkyl överlämnad till  
   kommunen. Våra politiker har åter igen berättat att de anser det viktigt med ett skyttecenter 

      för en ev. polisutbildning i Borås, processen pågår.  
 

-  En motion har inkommit gällande en ev. sammanslagning av FOK och BPS. 
   Denna behandlas på årsmötet. 
  

  

Nästa möte 
      2017-09-26  Klubbstugan 
 


