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Mötesdatum: 2020-05-05 

Deltagare: Joel, Tomas, Per, Richard, Sara, Maria, Timo & Christoffer 

Här ser du det första styrelsebrevet, ett brev som är tänkt att komma ut efter 

varje styrelsemöte. I brevet får ni ta del av de beslut som fattas och de frågor 

som tas upp. Observera att vi inte kommer ta med allt, då en del kan anses 

hemligt eller inte vara av någon större vikt för er medlemmar att läsa. 

På grund av rådande coronapandemi har vi tvingats skjuta vårt årsmöte på 

framtiden men är i skrivande stund planerat till den 10 juni. Vi har innan dess 

sett oss tvungna att sammankalla till extra styrelsemöten. 

 

Hälsningar, 

Styrelsen, Eskilstuna Jaktskytteklubb. 

 

 

På besök hade vi Jörgen Hedberg från RF-SISU. Jörgen har som uppdrag att 

ta fram en plan för att utveckla Hugelsta och i led med detta få en bild av 

hur det fungerar med Samskyttet och de föreningar som är verksamma på 

området. Styrelsen informerade Jörgen om föreningens framtidsplaner som 

bl.a. involverar satsningar på kvinnliga skyttar och ungdomar samt att 

anpassa området för rörelsehindrade. 
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 Vi färdigställer nu möjligheten att betala skjutna serier direkt till 

klubben med swish- och kortbetalning. På våra lerduvebanor har vi 

testat tekniken en liten tid med goda resultat. Inom kort har vi teknik 

ordnad till våra viltmålsbanor också. 

 

 Tillsammans med EOJK hade vi en gemensam arbetsdag där det 

gjordes stora insatser på våra anläggningar. Arbetet fungerade 

mycket bra och kompletterades också med en dag med målning av 

bana 2 och 3. 

 

 Till viltmål har två nya skjutledare valts in, Jörgen och Rasmus. 

 

 Vår klubb fortsätter att stadigt växa. Till detta möte har 6 nya 

medlemmar godkänts – välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställt 2020-05-14 av Maria och Christoffer. 


