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Västsvenska S§;ttesportförbundet

Protokol I Årsmöte 2020'04-21

COWI:s lokaler i Göteborg,

samt digitalt och telefonmöte

1) Mötets öppnande
Ordförande Stefan Jakobsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna'

Med tanke på rådande viruspandemi COVID-19 har vi deltagare närvarande fysiskt på plats i

Göteborg, närvarande digitalt via Skype och närvarande via telefon'

Allt för att följa de rekommendationer som angetts från Folkhälsomyndighetens och RF'

2l Upprop
Upprop genomfördes och röstetalet bestämdes till 6 närvarande föreningar

3) Mötets stadgeenliga utlYsande

Mötet fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst'

4) Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan för mötet godkändes utan tillägg eller ändringar

5) Val av ordförande för mötet
Stefan Jakobsson valdes till ordförande för mötet.

5) Val av sekreterare för mötet
Kjell Hornby valdes till sekreterare för mötet.

7l Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Till justerare tillika rösträknare valdes Jan-Owe Carlsson och Susan Gotensparre'

8) Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2019

Verksam hetsberättelsen godkändes uta n a nmä rkni nga r'

9) Genomgång och godkännande av årets resultat samt revisionsberättelse 2019

Resultatet gicks igenom och godkändes av mötet. Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen

där revisorerna yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2019'

10) Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019

Styrelsen beviljades ansvarsfri het för verksa m hetså ret 2019

11) Motioner till årsmötet
lnga motioner har inkommit.

12) Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till distriktsförbundet

för verksamhetsåret 2020
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a) Verksamhetsplanen lästes upp och godkändes av mötet.

q



b) Mötet godkände budgeten för 2020. Vår enda inkomstkälla är för tillfället bidrag från

riksidrottsförbundet, via RF-SISU Västra GÖtalands ldrottsförbund' Bidraget är baserat på

verksamhet inom vårt distrikt, Årets bidrag är osäkert med tanke på rådande CVID-19 virus

situation som begränsar våra möjligheter till verksamhet' Men vår ekonomiska situation är

god så det finns ingen anledning till oro'

c) Föreningarnas årsavgift till distriktet beslutades vara oförändrad 0 kr per år' även för 2021'

13) Val på ett år av ordförande i Västsvenska Skyttesportförbundet tillika ordförande i styrelsen

Stefan Jakobsson valdes till ordförande för Västsvenska Skyttesportförbundet'

14) Val av ledamöter till styrelsen för Västsvenska Skyttesportförbundet'

Omval på en tid av två år Lars-Erik Bjuhr, Bengt Wallin samt Karl-Henrik Karlsson

Kvarstående ytterligare ett år är, Joakim Ländin, Kjell Hornby samt lngemar Jonsson'

15) Adjungerade ungdomsrepresentanter
Har under året varit Amanda Jägersvärd och Jenny Andersson'

16) Utökning av styrelsen med 2 representanter enligt förslag från styrelsen

Föreslogs att välja jenny Andersson och Susan Gotensparre som ordinarie medlemmar i

styrelsen, vilket godkändes av mötet'

17) Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter på en tid av ett år

Omval av Louise Ramsing och Tomas Svensson som revisorer och Göte Nilsson som

revisorssuPPlea nt.

18) Val av styrelse till gevärsektionen:

Omval på en tid av två år Patrik Johansson och Kenneth Lindberg'

Nyval på 2 år invaldes Peter Andersson'

Kvarstående med ett år kvar är Bo Allansson, lngemar Jonsson, Sally Silferoxel och Sten

Lenna rtsson.

19) Val av styrelse till pistolsektionen:

Omval av en tid på två år Lars-Erik Bjuhr.

Nyval på 2 år invaldes Susan Gotensparre.

Kvarstående med ett år kvar är Stefan Olofsson och Jenny Andersson

20) Val av styrelse till lerduvesektionen:
Omval av en tid på två år Karl-Henrik Karlsson och Jan-Owe Carlsson

Kvarstående med ett år Emil Håkansson och Eje Carlsson'

21) Val av styrelse till viltmålsektionen:
Omval av en tid på wå år Bengt Wallin.

22) Fastställande av sektionernas representanter i huvudstyrelsen

Ordförande i respektive sektion, men annan representant kan utses av sektionen'

23) Val av ordförande samt tre representanter tillvalberedningen på ett år'

Omval av Benny Johansson (ordf.), Rickard Levin-Andersson samt Benny Jensen' v
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24) Val av ombud och suppleant till SDF eller Förbundsmöte inom Svenska Skyttesportförbundet

Mötet beslutade att huvudstyrelsen utser representanter till förbundsmötet'

25) Val av ombud och suppleant till RF-SISU Västra Götalands ldrottsförbund

Mötet beslutade att huvudstyrelsen utser representanter till möten inom RF-SISU Västra

Götala nds ldrottsförbund

26) Val av representant från pistolsektionen för samverkan med Göteborgs och Bohusläns

pistolskyttekrets.
Mötet beslutade att pistolsektionen utser representant till samverkan med Göteborgs och

Bohusläns pistolskYttekrets.

27\ Yalav representant från pistolsektionen för samverkan med Västgöta Dals pistolsffiekrets'

Mötet beslutade att pistolsektionen utser representant till samverkan med Västgöta Dals

pistolskytte krets.

28) övriga frågor
a) Patrik Johansson tog upp frågan vad som händer med hemsidan?

Det verkar som om tidigare behörigheter har försvunnit'

Benny Jensen webmaster förklarade att behörigheterna inte har försvunnit utan blivit

undanlagda inför hemsidans nya struktur. Benny kollar vilka som haft behörighet så vi kan

flytta upp dessa. Styrelsen går igenom med sektionerna vilka s om skall ha behörighet'

Benny presenterade också vad som gjotts.

b) Förslag finns på att styrelsen tar fram en mall till föreningarna för tillämpningen av GDPR'

c) Lars Erik Bjuhr informerade om att, RF föreslår samma LOK stöd i år som förra året' Till de

föreningarna söker LOK bidrag. Detta med tanke på den rådande COVID-19, Corona Virus

situationen.

d) Det är av yttersta vikt att föreningarna svarar på den enkät som skickats ut från RF angående

konsekvenserna av rådande viruspandemi "Enkät för stöd efter Corona"'

Uppmanades att sekreteraren skickar ut en påminnelse till samtliga föreningar'

29) lnformation från sektionerna.
Pistol: Fortsätter med planerade aktiviteter, i enlighet med Folkhälsomyndighetens och RF's

rekommendationer
Gevär: Ny serietävlan, under 2 veckors perioder skjuter man hur många omgångar man vill' enligt

ett fastställt skjutprogram. Så att man kan tävla med varandra' lnformation på förbundets

hemsida.

Alla större nationella och internationella tävlingar är inställda/framflyttade'

Årsmötet rekommenderor allo föreningor att bibehåtta verksamheten så mycket det går, med

beaktande av Folkhölsomyndighetens och RF:s rekommendationer för en trygg samvaro!
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30) Premieringar
Årets skyttar 2019:
Pistol Junior, Amanda Jägersvärd Öckerö.
Pistolsenior, Vendela Sörensson Öckerö.
Gevä r J u nior, Al ma Edva rdsso n Trollhättebygden.
Gevär senior, Martin Sahlbring Uddevalla.

31) Mötets avslutande
Ordförande Stefan Jakobsson avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse'

Vid protokollet

b*
Sekreterare Kjell HornbY Stefan Jakobsson

Justeras Justeras
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