
FOK BORÅS                                                                                                        /DG  
SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2020-03-26 

 
Närvarande: Anders Andersson 

(ordförande),  
Jens Ståhl 

Tomas Ånhed,  
Åke Nordin,  
Morgan Friberg  

  

Rapporter  
   -  Ekonomi  
       Inkomsterna från SM 2018 är nu fördelade och vi fick cirka 73 tkr.  
       Aktuell ställning cirka 200 tkr på Plusgirokontot.  
 

   -  Pistol  
       Verksamheten dras igång idag på skjutbanan i Kråkered och skjutprogrammet ligger på vår 
hemsida.  
       Veteranerna har dagverksamhet på onsdagar. Nybörjarverksamheten sker på tisdagar och FOK  
        ansvarar för att arrangera tävlingar på torsdagar. BPS ansvarar för måndagarna.  
  

   -  Viltmål  
       Inget att rapportera.  
  

  -  Trappbana  
       Planering inför verksamhetsåret sker vid ett möte på lördag 28/3 kl 11.30.  
  

   -  Föreningsintyg            
        12 intyg behandlades och godkändes av styrelsen.  
       - 4 pistoler  kal.  .22 LR  
       - 3 pistoler  kal.  9x19 mm  
       - 2 revolver kal.   .32 S&W Long  
       - 1 revolver kal.  .38 special  
       - 1 extra revolverpipa kal.  7,65x21 mm  
       - 1 Hagelgevär kal 12  

  

  -  Nya medlemmar  
       11 nya ansökningar har inkommit.  

 - Raquel Rolon  
- Tony Sågare  
- Daniel Franchetti  
- Roy Youhana  
- Ivar Hellsten  
- Elin Axelsson  
- Hellberg Matthias  
- Nicklas Altin  
- Axel Martinsson  
- Hubert Jansson  
- Peter Delin 

     Tidigare medlemmar, avslutade, återupptar medlemskap:  
- Sture Larsson-Jones  stödmedlem   
- Anders Andersson  stödmedlem  
- Jakob Säll  
- Kuno Nyberg  passiv  

 Ovanstående personer antogs som medlemmar i föreningen.  
  

  - Information Skyttecenter  
 Situationsplan insänd till kommunen vilken tas upp på möte den 28 april med miljönämnden 
som beslutar om miljötillstånd för anläggningen.  

  



   -  Knallen?  
         Blir inte av vid den vanliga tiden på året beroende på Coronavirusspridningen. Det tas nya tag 
nästa år.  
  

-    Skjutprogrammet  
      - Tredje korthållsgevär flyttas till tidigare på året.  
      - Föranmälan via FOKus till Rikstävlingen på hemortens banor.  
  

  -   Övriga frågor/punkter  
 - Containern måste ut till Kråkered för att användas som målbod. Plats måste rekas. Nycklar 
samma som till vår målbod.  
 - En medlem vill sälja en Benelli .22 till oss. Beslutades att köpa pistolen.  
 - Rivning av området. Första arbetsmötet inplaneras till lördagen 4 april kl. 09.00. Kallelse 
utsänds till alla medlemmar  
  och läggs ut på hemsidan. Om någon medlem vill ha något på banan av det som rivs så är man 
välkommen att ta hand om det.  

  

   - Nästa möte  
       2020-04-22 kl. 18.00 i klubbstugan.  
 
  


