Information från Ulricehamns sportskyttar
samt kallelse till årsmöte.

Hej!
Vi i styrelsen för Ulricehamns Sportskyttar är glada att ha dig som medlem och vi hoppas att du
vill förnya ditt medlemskap hos oss. Årsavgiften för 2021 är oförändrad, 300 kr för seniorer
(över 21 år) och 200 kr för juniorer.
På våra anläggningar kan du skjuta skeet, trap och sporting på hagelbanan och kula på
älgbanan. Alla har även tillgång till vår 80-meters inskjutningsbana för kulvapen. Observera att
man inte får skjuta på några andra mål än uppsatta inskjutningstavlor där samt att det råder
totalt skjutförbud under måndagar på samtliga anläggningar, även på inskjutningsbanan.
Med det ökade intresset för skyttet på banan så följer att vi skulle behöva fler skjutledare till
kommande säsong. Man är alltid minst två ansvariga skjutledare på plats på varje
klubbskjutning. Om du kan ställa upp några gånger framöver så anmäl dig gärna via mail till
info@sportskyttar.se så får du mer info. Vi söker även ständigt nya samarbetspartners och
sponsorer. Om du är intresserad av ett sponsorspaket så kontakta oss gärna för olika alternativ.
Följ oss gärna på Facebook (sök på ”Ulricehamns Sportskyttar”) där vi löpande lägger ut
information och inbjudningar till olika aktiviteter. Du kan även ta del av information via vår
hemsida www.sportskyttar.se där du även ser vår bokningskalender, skytteprogram, foton från
olika aktiviteter mm.
Vi är anslutna till Studiefrämjandet, Svenska Jägareförbundet och Svenska
Skyttesportförbundet.
Välkommen till ett nytt skytteår med Ulricehamns Sportskyttar!

Kallelse till årsmöte.
Pga rådande restriktioner i samband med Covid 19 så kommer årsmötet att hållas helt digitalt
via Teams tisdagen den 23:e februari kl 18:30.
Skicka ett mail till info@sportskyttar.se och ange att du vill delta på årsmötet så skickar vi en
länk till dig som du loggar in på.
Samtliga val är förberedda av valberedningen. Handlingar kopplade till årsmötet kan skickas per
mail till de som önskar det i samband med årsmötet.
Styrelsen

