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Utgåva 9 augusti 2017

BANFUNKTIONÄR
Har ansvaret för att respektive skjutbanas aktiviteter fungerar och bedrivs på ett säkert, lagligt
och regelmässigt sätt, under de allmänna skjutdagar som fastställts i det årliga skjutschemat.
Har ansvar att närvara på de allmänna skjutdagar där han/hon är inplanerad alternativt vid
hinder ordna ersättande funktionär.
I banfunktionärens uppgifter ingår:
1. Att vara väl förtrogen med den pärm med gällande säkerhetsföreskrifter (SäkB Civ
Skytte), lagar och förordningar, banans skötselregler, skytteregler, skjutprotokoll,
prislista, redovisningsregler, skjutschema och funktionärsförteckning som finns
tillgänglig på respektive skjutbana.
2. Bland funktionärerna, på varje bana som ska hållas öppen, ska alltid en skjutledare
utses och skjutledarens namn antecknas på skjutprotokollet innan skyttet börjar.
3. Att i god tid vara på plats och hämta ut nödvändig materiel från kassunansvarige, i
kassun, och öppna respektive bana.
4. Att bemöta samtliga skyttar på ett vänligt och korrekt sätt samt vid behov vara dessa
behjälplig.
5. Att hålla sig uppdaterad kring gällande regler och föreskrifter.
6. Att anmäla till banchefen vid upptäckta underhålls- och skötselbehov på respektive
bana.
7. Att vid behov och i mån av tid underhålla respektive bana genom gräsklippning,
slyröjning, måltillverkning, städning och sophantering.
8. Att efter avslutad skjutning återlämna kvarvarande materiel till kassunansvarige, i
kassun, och redovisa dagens aktivitet i aktuella protokoll och redovisningsblanketer
samt lämna dessa på kontoret.
9. Att vara beredd att efter kassunansvariges anvisningar vara behjälplig på andra banor.
Extrauppgifter:
Banfunktionären kan i mån av tid och möjlighet, anlitas för skjutningar utöver fastställt
schema och erhåller då kostnadsersättning.
Befattningsförklaringar:
Skytteansvarig = Ansvarig styrelseledamot.
Kassunansvarig = Ansvarig för kassunen vid skjutdag
Skjutledare = Säkerhetsansvarig vid respektive skyttetillfälle.
Banchef = Ansvarig för respektive banas underhåll, skötsel och drift.
Banfunktionär = Bedriver verksamheten under allmänna skjutdagar.
Kökspersonal/ funktionär = Bedriver köksverksamheten och kassaförsäljning under allmänna skjutdagar.

