Riffelsektionen – Mødeindkaldelse og dagsorden
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MØDE INDKALDT AF

Hugo Andresen

MØDETYPE

Ordinært sektionsmøde

DIRIGENT

FB

REFERENT

AS

18.00

BALLERUP SKF

TIDTAGER
DELTAGERE

HA,IH,LJ,FB,PM,AS

GODKENDELSE AF FORIGE
REFERAT

Godkendt

FORMANDEN ORIENTERING
DISKUSSION

HA

1. Dagskort, 2. Den nye unions styrelse, 3. information i fremtiden fra US.

4. Aktiv repersentant.
5. 15 m udvalg ? 6. 300 m EC forløb og fremtiden.
KONKLUSIONER

1.

Der var en kort orientering om det nye Dagskort.

2.

HA: Den nye unions styrelse, har en sammensætning af personer som vil det bedst for Dansk skytte Union, og som
arbejder godt samme.
Der var en diskussion om hvordan man kun få en bedre informations flow fra US. Man komme frem til at sektion skulle
have mere adgang til de arbejdesmail som er i US , Men at det stadig er HA som bestem hvad som skal sendes rundt. Og
Evt. også sende referat fra US møde.
Der blev beslut at aktiv Repersentant kan deltage i sektions møde hvis det ses som formålstjenelig. Han kan sende de
ting ind som han ønske at vi skal tale om til HA, derefter kan AR indkaldes til at fremlægge sit indlæg . Hvorefter mødet
fortsætter kun med sektionens medlemmer.
15 meter mangler vi stadig en person. Folk blive bed om at spørge rundt omkrig, for at finde en person. AS har lavet
regnskab over 15 meter turnering. AS/HA er midlertidig kontakt for 15 meter udvalget
EC Danmark, bliver til noget. LJ har fået dispensation af US denne her en gang til at få lov at benyt en privat konto ,
hvor alle penge komme ind på. LJ oplys at man fremover heller ikke vil bruge en af unions kontoer , men en privat
konto. Da LJ ikke stoler på at folk i sektion/unions styrelse vil lad overskud fra EC Danmark gå til 300 meter. LJ synes
også at den fordelingsnøgle med at sektions få så lidt penge og Elite få de flest penge, er forke rt og synes at vi skal bede
om at få lavet den om. Det som LJ forslog med fordelingsnøgle , var der ikke tilslutning til.
HA har modtaget den sørgelige nyhed at Ole Andersen(formand 10 meter udvalgt) desværre er afgået ved døden , efter
lang tids sygdom. Familien er i vores tanker i denne svære tid. Anette Andersen har tilbudt at overtag efter Ole , frem til
næste repræsentantskabsmøde hvor der er valg og her vil AA kunne vælges. Og det har en enig Sektion sagt JA til.

3.
4.
5.
6.

7.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

NYT FRA UDVALGENE

ALLE

DISKUSSION

Udviklingsudvalget: efterlys at Udviklingsformand i US , indkalde til nogle flere møde.
10 meter: ikke noget
15 meter: ikke noget
50 meter: ikke noget
Junior : ikke noget
300 meter: ikke noget
Ungdom : ikke noget
Veteran: ikke noget

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

ØKONOMI
DISKUSSION

1.

DEADLINEDATOER

FLEMMING OG HA

Regnskab for aktiviteter.

Kontoer for udvalg og kigge mulighed.

1.
KONKLUSIONER

2.

FB og HA tag kontakt til Tommy for at få lavet et møde , så man kan få lavet regnskab som man
godt vil have

Folk skal tag kontakt til Tommy, for at komme på. Er kun AS som adgang lige nu.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

OVERDRAGELSE AF
ANSVARSOMRÅDER

FB OG AS

DISKUSSION

Oplæg ang tovholder funktion ved FB og AS

KONKLUSIONER

Der var en par små ting skulle laves om i det oplæg som AS/FB komme med. Hug o retter og send den til
AS/FB nå han er færdig

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

FB/AS

1/5

ÅRSPLAN 2013
DISKUSSION

HA

Hvad skal der prioriteres og i hvilken række følge-

Optimering af stævner, Turneringer, Information om aktivitet. Forbunds og forening besøg eller hvad vi har af forslag.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

Sektion vil prioriter at få lavet noget PR , så vil bedre kan sælge vores unionskort , og være med til at
komme i kontakt med vores foreninger rundt i landet

ANSVARLIG

HA

DEADLINEDATOER

