Förutsättningar för tillträde till Sundsvalls SSK Skytteanläggningar.
För att öka delaktigheten bland medlemmarna i Sundsvalls Sportskytteklubb har styrelsen
försökt hitta en ny fungerande lösning för detta. Som ni vet är vi en ideell förening som är
helt beroende av de arbetsinsatser som medlemmarna gör. Vi behöver därför öka
deltagandet och engagemanget hos fler medlemmar så att vi kan fortsätta bedriva
klubbens verksamhet framåt och tillsammans förvalta de fina resurser vi faktiskt har.
För att komma framåt i detta arbete har styrelsen beslutat om ett nytt arbetssätt för att
följa upp medlemmarnas aktiviteter i klubben. Det nya sättet innebär att de medlemmar
som under året inte uppfyllt kravet på ett aktivt deltagande i klubbens verksamhet
kommer att få ett begränsat tillträde till klubbens skytteanläggning i M3 samt till
Sundsvalls Skytteallians anläggningar på Blåberget. Om man som medlem inte uppfyller
villkoren som följer nedan kommer begränsningen att läggas in på respektive medlems
passerkort till M3 Skyttecenter och Blåbergets nyckellösa låssystem (AirKey). Det här
innebär att tillträde till M3 och Blåbergets Skytteanläggning endast kommer att vara
möjligt vid ordinarie träningstillfällen, samt när klubben arrangerar tävlingar, jämfört med
det obegränsade tillträdet som de flesta medlemmar har i dagsläget.
För att få ha fortsatt fri tillgång till M3 och Blåberget gäller följande:
•

Du ska ha visat förståelse för en ideell förenings verksamhet och ditt ansvar som
medlem enligt beskrivningen i stadgarna.

•

Du ska vid minst 4 tillfällen under de senaste 12 månaderna aktivt ha deltagit i
klubbens arbete. Exempel på sådana aktiviteter är att du deltagit som funktionär
på tävling eller vid skytteevent, deltagit vid arbetsdag eller på annat sätt bidragit till
klubbens drift och skötsel.

För att du som medlem enkelt ska kunna visa hur aktiv du har varit under året har vi tagit
fram en ny aktivitetsrapport. Fyll i aktivitetsrapporten löpande vid organiserad tävling,
träning eller arbetsdag och be skjutledare eller någon i styrelsen att signera att du
deltagit.
Aktivitetsrapporten skall fortsättningsvis lämnas in till styrelsen senast den 31/1
varje år.
Det finns en arbetslista på hemsidan med löpande aktiviteter som kan utföras när som
helst. När du har utfört en sådan aktivitet kan du meddela styrelsen detta genom ett mail
till info@s-ssk.se.
Om du vill läsa mer om vad som gäller vid licensansökan kan du göra det på Polisens
hemsida.
Vänliga hälsningar
Styrelsen i Sundsvalls Sportskytteklubb

