Information från Nätarn Skf:s styrelse
Skytteföreningen har under 2014 haft ca 190 medlemmar vilket är glädjande. Vi har många
aktiva medlemmar som avsätter delar av sin fritid för att stödja föreningen på olika sätt,
vissa medlemmar väljer att vara passiva, alla är dock lika viktiga för föreningen på olika sätt.
Vi kan konstatera att året som gått varit lite ”lugnare” än normalt. Vi kan dock konstatera att
de aktiviteter vi genomför är välarrangerade samt välbesökta, vi har en god gemenskap och
samvaro i föreningen.
Vi ska under 2015 förhoppningsvis genomföra några justeringar i ansvarsområden för att få
hemsida, klubbstuga, material samt skjutbanor att fungera lite bättre.
Arrangemang under 2014
Luftgevärskytte som är mycket välbesökt.
Jaktstig, både Km och öppen, båda välbesökta samt fina arrangemang.
Långhållsskytte, Km
Lerduveskytte, mycket välbesökt och uppskattat arrangemang.
Löfgrens skytte, en relativt ny tävling som uppskattas av samtliga deltagare.
Bussresa Tullgarn, en resa som var omtyckt.
Vi vill även passa på att framföra en önskan om att vi gärna vill se fler som engagerar sig i
verksamheterna, vi har många duktiga och engagerande personer men det underlättar ju
fler vi är. Nätarns SKF dras med samma problem som många andra föreningar, få ledare som
gör mer o mer.
Om du på något sätt är intresserad av att hjälpa till så hör du/ni av er till någon i styrelsen
eller via mail eller facebook.
Hoppas på många fina tävlingar och resultat under 2015.

Nu kommer det några viktiga datum samt information om medlemsavgiften.

27 februari kl. 19.00 ÅRSMÖTE med prisutdelning, lotterier samt smörgåstårta.
14 mars Rävlocket 2015
10 maj Jaktstig öppen
14-16 maj Elmia Game Fair
Bifogat detta mail hittar ni komplett verksamhetsplan för 2015

MEDLEMSAVGIFTER 2015
Enskild medlem 100 kr
Familjemedlemskap 250 kr
Insätts på POSTGIRO 213716-4
Glöm inte notera avsändare.

Med vänlig hälsning
Nätarns styrelse genom Joacim Pettersson, kassör

Ps. Håll er uppdaterade på information och aktiviteter genom att besöka
hemsidan eller facebook. Ds.

