Noteringar Mälarcupen Sportings Årmöte 2021-09-25

Närvarande klubbar:
Almunge JSK, Eskilstuna JSK, Frövi JSK, Färila JSSK (ombud), Gyttorps SSK, Huddinge JVF,
Nordanlunds JSK, Romfartuna JSK, Rosersbergs JSK (ombud), Roslagens JSK, Strängnäs JSK,
Uppsala JSK, Vingåkers JSK, Ålands SF (ombud), Östgöta JSK, Östra Sörmlands JSK.

Agenda
 Mötets öppnande
o Birger valdes till Ordförande och Thomas till sekreterare

 Information från Skyttesportförbundets representant
o Henrik informerade om Elit-resp Breddgruppsträningar och hur uttagningar till
landslaget ska genomföras kommande säsong. Vissa Mälarcupstävlingar kan
komma ifråga som uttagningsgrundande.
o Arenaprogram för anmälan, resultatredovisning etc för sporting länkat mot
IndTa är ett nytt pågående projekt, tidsplan finns dock i nuläget inte. Vi håller
kontakten för att vara uppdaterade om vad som händer.

 Genomgång av inkomna förslag
o Förslag hantering av priser och anmälningsavgifter:
 Timo kollar hur anmälningsavgifter, prispengar etc kan hanteras av
klubbarna och Mälarcupen ur ett skatteperspektiv, rapport kommer.
o Förslag till kassa för investering, marknadsföring etc:
 Beslut togs om att skapa en kassa för marknadsföring, reklam, data etc,
se vidare under anmälningsavgifter i tävlingsreglementet.
 Ideell förening kan vara ett alternativ för att hantera ekonomiska
transaktioner, tävlingskommittén tar fram underlag.

o Förslag till bättre datastöd för Mälarcupen:
 Birger informerade om att kontakt tagits med Torbjörn/lerduvor.com om
ett ev framtida samarbete där Mälarcupen Sporting köper rättigheter till
lerduvor.com och Torbjörn assisterar och lär upp vår egen
programmerare.
 Vilket programmerinsspråk används för lerduvor.com, Birger kollar.
 Mälarcupen söker någon som kan vara aktuell som teknisk support,
Ronney har ev någon kandidat, fler förslag önskvärda.
o Förslag om aktivare hemsida, uppföljning tävlingar, filmer etc:
 En hemsideansvarig för att utveckla hemsidan söks. Facebook är bra men
inte funktionellt för strukturerad information och ev sponsorer.
 Struktur och manualer behövs för att styra upp hur och var vi ska lägga
information före och efter tävlingar, skjutlagslistor, protokoll etc. Detta är
delvis beroende på hur vi går vidare med lerduvor.com, förbundets
kommande program eller liknande. Stora delar av detta kan ändå göras i
nuläget, kan vi få hjälp av Lars-Erik med detta?
 Anette Persson är vidtalad och kan vara intresserad av att fotografera
och intervjua på tävlingarna för vår hemsida.

 Beslut angående tävlingsreglemente säsongen 2021-2022
o Fastställande av Tävlingsreglemente 2021-2022:
 Tävlingsreglementet fastställdes i sin nuvarande form med några
undantag gällande startavgifterna.
o Startavgift kommande säsong
 Startavgiften bestämdes till 500:-/tävling där de extra femtio kronorna
fördelas enligt följande: 10:- extra till klubbens omkostnader, 10:- extra
till finalens prispengar, 10:- extra till dagens prisbord, 10:- extra till
arrangörens investeringsmedel och 10:- till den nya kassan för reklam
och omkostnader för Mälarcupen.
 Beslutades att startavgiften för juniorer höjs från 200:- till 250:-/tävling
och att densamma för prova-på-skyttar sänks från 450 till 250: Startavgiften för pensionärer, från det år man fyller 65, ligger kvar på
nuvarande 450:-/tävling.
o Snabbare resultathantering efter finalen
 Lars-Erik har tagit fram excelmall som hanterar detta till kommande final
och Mälarcupen vill samtidigt passa på att tacka honom för all hjälp vi
fått från honom under året.

 Lagtävling säsongen 2021-2022
o Fastställande av Tävlingsreglemente 2021-2022
 Tävlingsreglementet fastställdes i sin nuvarande form.
o Startavgift kommande säsong
 Startavgiften förblir oförändrad.

 Preliminär tävlingsplanering
o Vem tar finalen
 Arrangör av finalen är öppet och meddelas senare.
o Bättre spridning över perioden önskvärt (september - juni)
 15 tävlingar inkl finalen är preliminärt inbokade, 5-6 till ska kollas om de
blir av.
 Spridningen är som tidigare år; april och maj är fullbokade och mycket
ledigt finns oktober-mars, inte helt idealiskt och vi får fortsätta jobba på
att få bättre fördelning över säsongen.
 Färila (1 tävling) och Svegeråsen (2-dagars) har aviserat intresse av att
arrangera Mälarcupstävling säsongen 2021-2022 vilket bifölls på mötet
under förutsättning att regelverket följs. Beroende på hur många
tävlingar det blir totalt under säsongen kan antalet rankinggrundande
behöva justeras uppåt från nuvarande 4+final.

 Övrigt
o Övriga frågor
 Inga övriga frågor diskuterades och mötet avslutades.

Tävlingskommittén tackar alla deltagare för ett givande och trevligt möte och skickar ett
speciellt tack till Eskilstuna JSK som ställde upp med lokaler och avslutande träning på ett
förtjänstfullt sätt.
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