
Kallelse till årsmöte den 22 februari 2023

Tid och plats:

Årsmötet hålls onsdagen den 22 februari kl. 19:00 på Spillepengen ev. utomhus på c-banan, kan bli förändringar p.g.a. pandemin, uppdatering

sker på hemsidan/e-post.

Övrig information:

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och

inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att publiceras på föreningens hemsida (www.malmoskyttegille.se) senast 1 vecka före

årsmötet. Det kommer att finnas ett begränsat antal dokument på plats så skriv gärna ut och ta med egna.

Motioner ska tillhanda styrelsen senast den 1 februari, och skickas till:

sekreterare@malmoskyttegille.se

Sektionsmöten:

I början av året håller sektionerna sina årliga medlemsmöten då samtliga medlemmar som är aktiva inom respektive sektion är välkomna.

Dagordning för dessa möten och ytterligare information kommer att anslås på hemsidan.

● Jaktskyttesektionen: 8  februari kl. 19:00 Stora paviljongen samt teams.

● Dynamiska sektionen: 16 februari kl. 19:00 Stora paviljongen

● Pistolsektionen:  15 februari kl. 18:00 Stora paviljongen

● Gevärsektionen: 1 februari kl. 19:00 Lundapaviljongen

Malmö Skyttegille – Barberagatan 3, 211 24 Malmö – www.malmoskyttegille.se

Informationsbrev 2023

Hemsidan är den primära informationskanalen om vad som händer och sker på MSG som förening och på våra banor. Det är även där

sektionerna exempelvis lägger upp t.ex. inbjudningar, träningstider mm. Saknar Ni något Där så kontakta respektive sektion alternativt

styrelsen.

Medlemsregistrets e-post funktion används också ibland för att snabbt informera om speciella händelser. Se därför till att Ni har korrekta

kontaktuppgifter angivna i vårt medlemsregister så Ni inte missar något viktigt från oss. Vid medlemskap samtycker ni att vi behandlar

uppgifterna i register som behandlas av Föreningssupport.

Ni kan själva kontrollera och uppdatera era uppgifter genom att logga in på:

https://www.malmoskyttegille.se/wp/medlemsinformation/min-sida/

Inloggningsuppgifterna finner ni bifogade i detta brev.

Arbetsdagar 2023 (anses som god aktivitet i föreningen att medverka)

För att hålla våra fina stora skjutbanor i gott skick kommer vi under 2023 att ha gemensamma arbetsdagar. Som medlem i Malmö Skyttegille

förväntas du hjälpa till på minst en av dessa dagar. Observera att detta jämställs med god aktivitet i föreningen att komma och hjälpa till under

någon av dessa dagar och denna aktivitet noteras av MSG. Detta gäller naturligtvis även för dig som är innehar skjutbanekort.

Vidare information om arbetsdagarna kommer att kommuniceras via hemsida och e-post.

Säkerhetsregler på skjutbanan.

Alla skyttar är skyldiga att följa samtliga säkerhetsregler, dessa finns bl.a publicerade på hemsidan.

Vi påminner om ett urval:

• Skjutbaneinstruktionerna som finns uppsatta på samtliga enskilda banor inom skjutbaneområdet skall följas.

• Enhandsvapen ska bäras i hölster eller väska på Spillepengen.

• Skytte får endast ske mot befintliga godkända mål, d.v.s. inte flaskor och dylikt.

• Mål får inte placeras så att genomskjutning riskerar att träffa tavelställningar.

• Mål får vara placerade högst 5 meter från kulfånget.
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