Informationsmöte Sturarnas medlemmar
27 april 2021
Närvarande: 15 stycken medlemmar – från styrelsen Gittan, Ehlina, Elias, Sofia, Leif


Varför har vi detta möte?
För att det är Corona och vi träffas inte så mycket på skjutbanan, vi vill ge er medlemmar lite
information men vi vill också få till så att ni medlemmar kan ställa frågor, funderingar.



Arbetsdagen den 1 maj är för att buttarna ska repareras och förbättras lite grann. Det är
maxantal med deltagare och det är anmälan till ordförandemailen, ordforande@sturarna.se
det är krav på munskydd när vi arbetar nära med buttarna. Munskydd kommer att finnas.



3D djuren som behöver lagas har skickats iväg till Södertälje och de är snart klara.



Ekonomin att den är stabil hälsar kassören.



SBF har haft en årsstämma och de kommer ha en extra årsstämma den 20 maj kl.20.00–
21.00. Det är prepositioner som behöver diskuteras; prop. 4 och 8 och de finns på SBF:s
hemsida. Alla som är medlemmar i en bågskytteförening är välkomna att delta men det är
endast distriktsordföranden som har rösträtt.



Webmaster i BSK Sturarna
Jonas Hultgren och Sofia Wiklund kommer avgå som webmasters och Anton Dahlström
kommer att ta över den rollen.



Årshjul är utlagt på hemsidan under ”på gång” och under ”kalender”, det ska vara ett
levande verktyg för medlemmarna och för styrelsen. Vi hoppas att det ska bli lite tydligare
för medlemmar och för blivande medlemmar att se vad som är på gång och hur ett år kan se
ut.



Vad tycker ni om sådana här möten och vad ska vi ta upp?
o Det blir en summering om vad som har gjorts från gång till gång.
o Fortsätt gärna det är trevligt med lite information från styrelsen.
o Det låter bra att ta upp lite om vad vi pratat om i klubben. Bra att vi pratar om vad
som händer och sker.
o Jag tänker att nu när det är svårt att träffas på riktigt, så kan det kanske vara bra med
att ha olika Teams möten med olika inriktningar. Ett där man kan prata om kanske
skjutteknik, banläggning etc. eller om det är någon som har några tankar om t.ex.
flygande djur, då kan de som är intresserade om detta prata om det och hur man
skulle kunna göra.
o Bra med dessa möten, bra att man kan prata om olika saker.
o En liten annan fråga; mentorskap eller gemensam träning för en hyfsat ny skytt, hur
går det till? Vi vill ju ha mer gemensam träning/tränare för de nya skyttarna. Tanken
är att det ska finnas en fortsättning för nya skyttar.
o Bra med ett möte på det här sättet.
o Jättebra initiativ och ser gärna att vi fortsätter med detta även efter Corona.
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Bra med dessa möten, jag har en fråga. När öppnar vi officiellt på Ekebyboda? Det
kommer vara nu till helgen när det är arbetsdag. Men kommunen vill inte sätta på
vårt vatten, så vi får se om de gör det nu till helgen. Det ska väl ut några lånebågar
också.
När jag fick kallelsen så tänkte jag oj är det något krismöte, men det här var bra och
att sitta och lyssna och diskutera.
För det första är det jättebra med dessa möten, speciellt digitalt. Och så roligt att
hemsidan kommer att fräschas upp och att det händer lite mer på den, framförallt
att det kommer upp nya saker. Man kanske kan skriva en liten blänkare på Facebook
om att det finns info på hemsidan.
Mötet ikväll har stått på den officiella informationskanalen, hemsidan.
När Ekebyboda öppnar upp är det egentligen 8 st som gräns.
Det ska komma upp information om att hålla avstånd på hemsidan.
Vi kanske ska ha en bokningslista som vi har i Hågaby, men sen tänker jag att det
svåra är att vi skjuter på så många olika avstånd. Problem uppstår väl mest när vi ska
skjuta på samma avstånd. Viktigast är väl att hålla avstånd och skjuta en och en på
buttarna; en skytt per butt åt gången. Vaccinationen kommer igång, men det är ändå
ens eget ansvar och vi behöver hjälpas åt. Alla har egen utrustning och då kan man ju
sprida ut sig på olika kvällar, tider, i skogen så jag tror inte heller det kommer bli
något problem. Styrelsen diskuterar och så kommer information att komma ut på
hemsidan.

Övrigt
De som var med i Corona korren och som fått pris har sitt presentkort att hämta nere i
Hågaby.

>>-----------> Tack för till er som var med och vi hoppas att nästa gång så deltar fler medlemmar.

