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FOK BORÅS                                              /DG  
SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2020-11-02   

 
Närvarande: Anders  Andersson (ordförande), 

Jens Ståhl,  
Tomas Ånhed 

Åke Nordin,  
Esko Nyysti, 
Hartwig Krüger 

David Säll,  
adjungerade Christos 
Lappas 

 
Rapporter 
 

- Ekonomi 
       Tomas redovisade behållning på samtliga konton; ekonomin är god. 
 

-  Pistol 
 -   Verksamheten pågår för fullt i luftpistolhallen. 

-  ”Knallen” kolliderar med en annan tävling, ”Bruno Palms minne” i Mark.  
     Frågan måste utredas.    
    Tomas tar kontakt med Marks Pk för att göra upp med dem hur vi ska göra. 
-   Vinterfält 1 och 2 är klara att arrangera i Rydal.  
     Vi arrenderar området av Marks Skyttegille för 5 000 kr. 
-    Styrelsen beslutade att verksamheten i luftpistolhallen stängs pga restriktionerna   
      av Covid -19, från och med den 3/11 till och med den 22/11, förutsatt att de skarpa  
     restriktionerna hävs. Annars fortsätter stängningen tillsvidare 

 

-  Viltmål 
      - Inget att rapportera/ingen verksamhet. 
 

-  Trappbana 
      -  Inget att rapportera/verksamheten avslutad för säsongen.  
       -  Enstaka prov för jägarexamen genomförs på platsen. 
 

Föreningsintyg 
  4 intyg behandlades och godkändes av styrelsen. 
        -  3 för pistol kal.  .22LR 
        -  1  för pistol kal.  9x19 mm 
 

Medlemsärenden 
    8 nya medlemmar antogs. 
        - Semir Crnovrsanin 
        - Muhamed Raouf 
        - James Price 
        - Jonas Warghufvud 
        - Kent Ivarsson 
        - Elvira Herbertsson 
        - Carin Ekengren 
        - Jasmine Ekengre 
 

Utbildning nya skyttar 
Intresset har ökat ”lavinartat”. 15 vapen finns tillgängliga för nybörjarutbildningen. 
 

Vi måste se till att de vapen som finns tillgängliga fungerar ordentligt. Vi måste ha 20 vapen som 
fungerar, d.v.s. 5 vapen i reserv. Införskaffning av begagnade vapen kan bli aktuellt. Vi har 34 
vapen i kaliber .22 LR. Alla gås igenom och de som inte anses fungerande skrotas eller repareras. 
Hartwig och Christos går igenom och kontrollerar vapnen och väljer ut de vapen som inte fungerar 
som i så fall skall skrotas. Införskaffning av begagnade vapen kan bli aktuellt. 
 

Vi ställer kravet att de som vill gå kursen skall delta i luftpistolskyttet med början i januari för att 
kunna fortsätta kursen i början av april. 
 

En välkomstinformation skall tas fram som skickas till alla nya medlemmar. Åke med hjälp av 
Christos utformar texten. 
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Information Skyttecenter 
       -  Servicekontoret har avböjt att medverka vid schaktningen av området.  
          Serneke har kontaktats och de kommer att fortsätta med att ta fram underlag. 
       -  Tomas har varit och inspekterat en skjutbana i Dagsås i närheten av Tvååker.  
          De har många goda lösningar där som vi kan ta till oss. 
 

Övriga frågor/punkter 
     -   Anders tar kontakt med miljökontoret angående miljöavgiften för hagelskjutbanorna. 
 

 
 
Nästa möte      2020-12-07 kl. 18.00 i klubbstugan. 
 (Jultallrik, obligatorisk föranmälan.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås 2020-11-02 
 

Sekreterare  
Åke Nordin 

Justerare 
Hartwig Krüger 


