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Protokoll fört vid årsmöte Södermanlands Skyttesportförbund, 2017-03-09 i Stenkvista.
1. Följande röstlängd fastställdes
Bogsta skg, Bälgviken skf, Eskilstuna skf, Flen skg, Gnesta skf, Mariefred-Kärnbo
skf, Nyköping skg, Selaö-Toresund skf, Stenkvista skf, Strängnäs skf, TrosaVagnhärad skf, Vrenaortens skg, Åker-Länna skg, Ärla skf, Östra Vingåker skf, Östra
Södermanlands JSK Gnesta.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötets beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Jan Nilsson och till sekreterare valdes Peter Ekström
4. Val av 2 st. protokollsjusterare inkl. rösträknare
Per Jonsson, Bogsta och Börje Larsson, Selaö-Toresund
5. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
a) Verksamhetsberättelsen lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
b) Förvaltningsberättelsen (balans o resultaträkning) lästes igenom, godkändes och
lades till handlingarna
7. Revisorernas utlåtande över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Revisor Torsten Karlsson läste upp revisionsberättelsen där man efter genomförd
revision föreslår årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet före den tid revisonen omfattar
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tiden (verksamhetsåret 2016) revisonen
omfattar
Mötet beslutade att ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet
9. Fastställande av avgifter från föreningar och gillen till sektionerna (gäller
verksamhetsåret 2018)
a) Södermanlands Skyttesportförbunds styrelse föreslår följande:
För verksamhetsåret 2018 skall ingen (0 kr) avgift tas ut från föreningar, klubbar
och gillen.
Mötet beslutade enligt det framlagda förslaget.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2016
Mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a. Proposition från styrelsen. Införande av nytt mästerskapsprogram bana gevär
ställning.
Förslag: Grundomgång 2*5 ligg + 3 knä + 2 stå
Mellanomgång 1*5 ligg + 3 knä + 2 stå
Final 1*5 knä + 5*1 stå
Kunna tillämpa mästerskapsklassen ”öppen klass” då det inte finns underlag för
mästerskap inom senior eller veteran.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen med tillägget att ”öppen klass”
skall gälla samtliga dicipliner.
b. Proposition från styrelsen. Avveckling av grensektioners styrelser
Förslag: Samtliga grensektioners styrelser avvecklas
Förbundsstyrelsen skall bestå av ledamöter från samtliga aktiva grenar
Gemensam ekonomi
Mötet beslutade enhälligt att bifalla propositionen
c. Motion från Trosa-Vagnhärads skg
Förslag: Införande av veteranklass i Förbundsmästerskap liggande korthåll.
Mötet beslutade enhälligt att bifalla motionen

12. Val av
a) Gevärssektionens representant i förbundsstyrelsen - Torbjörn Karlsson (omval)
b) Viltmål/lerduvesektionens styrelse och 1 st. ledamot från sektionen till
Södermanlands Skyttesportförbund – Sektionen har inte haft något årsmöte
c) Pistolsektionens styrelse och 1 st. ledamot från sektionen till Södermanlands
Skyttesportförbund – Sektionen har inte haft något årsmöte
d) Styrelseordförande för en tid av ett år – Jan Nilsson valdes (omval)
e) 2 st. ledamöter för en tid av två år – Per Jonsson och Christer Roesnberg valdes
(bägge omval)
f) 2 st. revisorer jämte 1 st. suppleant för en tid av ett år – Johan Jürss och Torsten
Karlsson med Tomas Soldin som suppleant valdes (omval samtliga)
g) 2 st ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande
Johan Jürss, sammankallande (omval), Göran Hägg (omval)

13. Utdelning av förtjänsttecken, medaljer mm
Förbundets hederspris till VM/NM/SM/RM segrare delades ut till Elin Åhlin, Marcus
Åhlin Bälgvikens skf, Karl Olsson, Marie Enqvist Eskilstuna skf, Johan Brun
Mariefred-Kärnbo och Emil Alakulju, Nyköpings skg.
Riksmedaljsdiplom Johan Jürss, Östra Vingåker 25 års diplom gevär.
Riksmedaljen Korthåll Guld Sture Engman, Bogsta.
Det framfördes kritik att inte samtliga pristagare hade fått en personlig inbjudan till
årsmötet.

14. Mötets avslutning
Ordförande Jan Nilsson avslutade mötet
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