
 

 

Medlemsinfo mars 2021 2021-03-21 JÅÅ 
Denna info går ut till de som var medlemmar någon del av 2020 och till de som löst 
medlemskap för 2021. Info från klubben kommer sedan enbart gå ut till de som löst 
medlemskap 2021. Då vi inte kommer kunna träffas regelbundet framgent blir 
information av denna typ än viktigare.  
 

Restriktioner pga pandemin ställer fortsatt till det för all typ av idrottsverksamhet. Förhoppningsvis 
får vi en upplättning. Ändringar i restriktioner kan dock påverka i båda riktningar. Vi får anpassa oss. 
 
Vi har nu avbokat alla inomhustider i Bollhuset under återstoden av våren.  
För kommande vintersäsong, oktober 2021 till april 2022, har tider bokats enligt tidigare. 
 
Vi fokuserar nu på utomhussäsongen och väljer att flytta ut utrustningen till utebanan redan den 28 
mars - nu på söndag alltså…cirka en månad tidigare än normalt. 
Under april månad kommer vi inte att ha schemalagda öppettider, med tanke på osäker väderlek. 
Det får därmed ses mer som spontanverksamhet. De som har nycklar uppmanas att meddela på vårt 
Facebook-forum när banan/containern kommer hållas öppen. Håll koll på FB och känn er välkomna.  
En god regel är att enbart hantera egen utrustning och dra sina egna pilar. Undvik trängsel i förrådet. 
 
Under maj och juni kommer vi att ha schemalagda öppningar enligt schemat nedan: 
Onsdagar: 17.00 - ca 20.00 
Söndagar: 10.00 - 13.00. 
 Sön  2 maj Christoffer Ons  2 jun JÅÅ 
 Ons  5 maj JÅÅ Sön  6 jun Agnes 
 Sön  9 maj Agnes Ons  9 jun Carina 
 Ons  12 maj Carina Sön  13 jun Christoffer 
 Sön  16 maj Christoffer Ons  16 jun JÅÅ 
 Ons  19 maj JÅÅ Sön  20 jun Agnes 
 Sön  23 maj Agnes Ons  23 jun Carina 
 Ons  26 maj Carina Sön  27 jun Christoffer 
 Sön  30 maj Christoffer Ons  30 jun JÅÅ 
 
Prova-på-verksamhet och bågskyttekurs för medlemmar kommer inte genomföras under våren. 
 
Event för grupper kommer vi däremot försöka genomföra.  
Eventen är fina inkomster, naturligtvis måste vi anpassa utformningen av dessa mht pandemin.  
Info går ut då det blir aktuellt. Meddela sedan gärna om ni kan medverka vid något av dessa event. 

10 april, möhippa. Jan O och JÅÅ tar denna  
 

Årsmötet. För er som valde att inte delta så kan meddelas att följande personer valdes till styrelse: 
 Jan Åke Åkesson  Ordförande 
 Jan Otterström Kassör 
 Casandra Galante Borg Sekreterare 
 Christoffer Gydenius Styrelseledamot/Vice Ordf. 
 Lars-Göran Svensson Styrelseledamot 
Möten. 
Styrelsen kommer initialt ha möten månatligen, för att sedan gå över till varannan månad. Det finns 
en hel del ärenden som samlats under drygt ett år. Prioritet 1 är att säkra tillgången till vår utebana.  
Medlemsmöte kommer hållas den 20 maj. Återkommer med info om detta blir fysiskt eller digitalt. 
 
Vidare Info 
Vi kommer att lägga ut info på vår hemsida. Ni får mail då hemsida uppdateras. Endast info av mer 
spontan karaktär kommer läggas ut på Facebook. FB  
 
/Styrelsen BKP 


