
ESKILSTUNA JAKTSKYTTEKLUBB
STYRELSEBREV

Information och beslut från klubbens styrelse
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INLEDNING

Vi ska göra ett nytt försök att med viss regelbundenhet sammanfatta viktig
och spännande information från klubbens verksamhet, samt styrelsens beslut
och dela den med alla våra medlemmar. Ett sätt är detta styrelsebrev som
samlas i ett arkiv på vår webbsida (klicka dig under Allmän information och
därefter Dokument).

Glöm inte bort att ni alltid kan skicka in era tankar och idéer om hur vi kan
utveckla vår klubb. Enklast mejlar ni till oss, eller skickar ett brev.
Kontaktuppgifterna �nns längst ner i detta brev eller på vår webbsida.

Styrelsen, Eskilstuna Jaktskytteklubb 2022-11-07
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★ På det senaste styrelsemötet diskuterades bland annat Hugelstas framtid
och särskilt då jaktskyttet. Kommunen har inkommit med ett förslag över
hur anläggningen skulle kunna drivas om kommunen skulle ta över. I
förslaget finns det specificerat vad som skulle ligga på föreningarna och
vad som skulle ligga på kommunen. EJSK har tillsammans med EOJK
lämnat synpunkter till Samskyttet och kommer att medverka på möten med
alla föreningarna innan Samskyttet lämnar in en samlad återkoppling på
förslaget.
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★ Tävlingar ska vi såklart ha även framöver. Så här långt är det inplanerat att
genomföra en Jägarduvan Sporting samt Mälarcupen Sporting helgen
27-28 maj 2023.

★ Som många redan har sett händer det grejer på hagelbanorna. Flera av de
planerade arbetena är påbörjade och en del avslutade och projektet går nu
in i fas 2 där även viltmålsbanorna genomgår en del förändringar.
Mer om det här kan du läsa på vår webbsida:
https://www.eskilstunajaktskytteklubb.se/allmant/byggprojektet/

★ Styrelsen kommer att ha en planeringsdag i slutet av januari/början av
februari då verksamhetsår 2023 ska spikas.

★ Sist men absolut inte minst vill vi välkomna våra senaste medlemmar, åtta
stycken jaktskyttar valdes in. Varmt välkomna till EJSK!
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