
FOK BORÅS 
SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2021 04 12 
 

Närvarande: Anders Andersson 
(ordförande), Jens Ståhl, 
Åke Nordin 

Esko Nyysti, Tomas Ånhed, 
David Säll, Morgan Friberg 

adjungerade Davor Gaupp, 
Sonny Svensson, Christos 
Lappas 

  
 Rapporter 
       - Ekonomi 

     Tomas redovisade senaste behållning på konton för löpande utgifter, sparkonto och  
      aktiefonder; ekonomin är god. 
- Pistol 
      Ingen verksamhet för närvarande. Endast pensionärsskyttet på onsdagar genomförs 
- Viltmål 

Inget att rapportera / ingen verksamhet. 
- Trappbana 
     Inget att rapportera / verksamheten inte startad för säsongen. 

 

Föreningsintyg 
         6 intyg behandlades och godkändes av styrelsen, ett efter kontroll av loggbok. 

 

3 intyg för pistol kal. 9x19 
1 intyg för pistol kal.  .38 
1 intyg för pistol kal.  22 LR 
1 intyg för gevär kal.  22 LR 

 

Medlemsärenden 
          2 nya medlemmar antogs. 
            -   Timmy Öhman 

  -    Pontus Danielsson 
 BPS har anmält förflyttning av huvudmedlemskap i MAP av en Fredrik Unell, men han är 

inte medlem hos oss. Tomas kontaktar BPS och reder ut saken. 
 

Utbildning nya skyttar 
- Än så länge kan vi inte dra igång kursen, eftersom vi har fler än 8 deltagare (15). 
- Prioriteringslista: utbildning för de som bor inom Älvsborgskretsens upptagningsområde i  

            första hand, i andra hand andra sökanden. 
 

Information Skyttecenter 
-Tomas har gjort en presentation på 8 sidor. 

         - På onsdag 14/4 har Borås Skytteallians möte där han presenterar den och därefter kommer  
           politikerna att kontaktas. 

 

 Övriga frågor/punkter 
         - Tomas kontaktar Björn L. och de gör upp ett antal tillfällen i FOKus då man kan  
            anmäla sig till att skjuta rikstävlingen. 
            I dagsläget är cirka 45 starter anmälda. Tomas beställer 60 starter. 
         - Vi får avvakta med skjutprogrammet till nästa möte. 

- Skräppost i e-mailen till styrelsen rensas ut av Tomas. 
- Kostnaden för postboxen har ökat med 100%. Vi får fundera på hur vi löser  

            det med posten i framtiden. 
-  En arbetsdag för att fortsätta riva banan vid Pickesjövägen måste planeras in.  

            Tas upp på nästa styrelsemöte. 
- En lagerlokal för att förvara diverse föremål från skjutbanan måste eftersökas. 

 
Nästa möte:        2021-05-10 kl. 18.00 via Teams.  
 


