ESKILSTUNA JAKTSKYTTEKLUBB
STYRELSEBREV
Efter varje styrelsemöte samlar vi ihop de viktigaste punkterna
från mötesprotokollet och presenterar dem här för er

Mötesdatum: 2020-06-02, 2020-06-25(årsmöte), 2020-09-03 & 2020-10-08 .

Eftersom vi har glömt av oss lite med styrelsebreven så blir detta brev en
sammanställning av sommarens årsmöte och styrelsemöten fram till 8/10.
Vår klubb har det senaste året gått bra ekonomiskt och medlemsantalet ökar
stadigt. Vi fortsätter med våra skytten som vanligt, men coronapandemin har
tyvärr satt lite käppar i hjulet för exempelvis våra prova på-skytten på hagel
och färre arrangerade tävlingar.
Vi har nu i år äntligen börjat testa dam- och ungdomsskytten i en liten skala
vilket vi till nästa år kommer utvärdera för en eventuell fortsättning.
Hälsningar,
Styrelsen, Eskilstuna Jaktskytteklubb.

 Våra skjutbanor blev i somras besiktigade men vi tvingades göra en
del ändringar och förbättringar för att uppfylla de nya kraven för
skjutbanorna vi har.
Efter semestrarna blev till slut alla våra skjutbanor godkända!
 För att premiera vår Svenska mästare i Compak Sporting, Richard
Berg, har klubben valt att betala Richards startavgifter för
Mälarcupen och landslagstester till och med 2021.
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 Vi anordnade i somras 2 coronasäkra tävlingar som blev mycket
uppskattade. Den första var kuljaktstigen tillsammans med EOJK som
fick 76 deltagare.
Den andra tävlingen blev en Sporttraptävling med 44 deltagare som
vi arrangerade för första gången. En coronasäkrad och lyckad tävling.
 Premiären av damskyttet (lerduveskyttet) blev en succé med 16 glada
damer/tjejer som sköt så det stod härliga till! Ytterligare två tillfällen
är inplanerade i år. Till nästa år hoppas vi kunna fortsätta med detta
och då även skjuta viltmål.
 Kiosken i värmestugan på lerduvebanorna planerar att starta upp
igen, nu i klubbens regi, då vi anser att detta är en viktig
trivselfunktion för våra medlemmar under träningarna.
 Fram till styrelsemötet i oktober har vi fått in 27 nya medlemmar till
klubben vilket gläder oss – varmt välkomna!

Sammanställt 2020-10-21 av Maria och Christoffer.
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