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Västs,venska Skyttesportfööu ndet

Protokoll Årsmöte 20214?-23
tittelÖ skyttef6renings lokaler på

HöntL samt digitalt via zoom.

1l Mötets öppnande
Ordförande Stefan Jakobsson öppnade mötet och hälsade de närmrande samt uppkopplade
digitalt välkomna.

Alft för ott följa de rekommendotioner som göller för londet med rödande pondemi.

2l Upprop
Upprop genomfördes och rfuanElet bestiimdes till 11 näruarande föreningar.

3l M6,tets stadgeenliga udysande
Mötet fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

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

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

6) Val av sekreterare för mötet
Kjell Homby valdes till seketerare för mötet-

7l Yal av hä personer attiämte mötesordltiranden iustera mötets protokoll
Tlljusterare tillika rösträknare valdes Jenny Andersson och Benny Johansson.

8) Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen fiir 2020
Verksamhetsberäftelsen godkändes utan anmärkningar.

9) Genomgång och godldnnande ay årets resultat sarrt revisionsberätelse 2O20

Resultatet gicks igenom och godkändes av mötet. Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen vid
revisorernas frånvaro. Revisorerna yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2020.

1Of Ansuarsftihet för styrelsens ledamöter 16r ?fiZ{l
Styrelsens ledamöter beviljades ansmrsfrihet för verksamhetsåret 2020.

11) Motioner till årsmötet
a) BeddedrEavSDFstadgpr

Lals Edk Bjuhr gick igenom styrelsens ffirslag på uppdatedng av våra sadgar.
Villta Spdl6ndes avrnötet utan kommentarer.
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12) Faststiillande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till distriktsförbundet
för verltsamhetsåret 2021

al Verksamhetsplanen presenterades ay lars Erik Bjuhr då s{relsen utökat planen med de
rekommendationer som kommit från RF och blir viktiga faktorer för vår verksamhets framtid.
Mötet godkände planen utan några kommentarer.

b, Mötetgodkände budgeten för2OP.L
Vår enda inkomstkälla är bidrag från riksidrottsförbundet, via RF-SISU Västra Götalands
ldrottsförbund. Bidraget är baserat pä verksamhet inom yårt distrik. Farhägor framkom om
att årets bidrag skulle reduceras med tanke på rådande &ln-f9 virus situation som
begränsar våra möjligheter till ver*samhet. Men den information vi fått från RFSISU så
kommer årets bidrag att nara jämställt med föregående år. Och prognosen tör 2A22 är den
$rmma just nu. Vår ekonomhka situation är fortsatt god så det finns ingen anledning till oro.

cl Föreningarnas årsavgift till distriktet beslutades vara oförändrad 0 kr per år, även för 2022.

13) Val på ett år au ordförande i Väs§renska §kyttesportf6rbundd tillika ordförande i styrelsen
Stefan Jakobsson avgick som ordförande efter 19 års arbete inom distriktet. Till ny ordförande
för Västsve nska Skyttesportförbu ndet va ldes La rs E rik Bj uh r.

14) Val av ledamöter till styrelsen för Västsvenska S§Tttesportförbundet.
Omval på en tid av två år, Joakim ländin, Kiell Hornby, lngemar Jonsson och Jenny Andersson.
Nyval, för ersättning av lars Erik Bjuhrvaldes Claes Wikner-
Kvarstående ytterligare ett år är, Bengt Wallin, Susan Gotensparne samt Kad-Henrik Karlsson.

15| Val au Arå revisorcr samt tuå ranisorssuppleanter på en tid av ett år
Nyral av Stefan Jakobsson octr Jonas Sj@ren som ordinarie reyisorer
och omval avGöte Nilsson som revisorsuppleam, sarm nynalav FredrikJägerwärd som
revisolssuppleanl

16) Val av styrelse till gevärsekionen:
Omval pä en tid av två år Bo Allansson, lngemar Jonsson och Sten lennartsson.
Mötet föreslog att K-pistledaskapet sloll fortsiitta att skötas atr den nwarande aktiya k-
pistkommin6n och att tidigare ledamoten Sally Silferoxel kan adjungeras till kommitt6n för
upplärning. Kvarstår då en vakans till kommande år i gevärssektionen.
Kvarstående med ett år kvar är PatrikJohansson, Peter Andersson och Kenneth Lindberg.

17! Val av styrelse till pistdsekti,onen:
Omwl aventid påtrrå årSteän Oloftson ochJennyAndeffs{rn.
Npal på 2 ärvaldes Claes Wikner och BennyJensen.
Kvarstående med ett år kvar är Susan Gotensparre.

181 Val il §trelse till lerdwesektionen:
Omval av en tid på två år Eje Carlsson.
Nyval på 2 år valdes Thomas Pantzare.
Kvarstående med ett år Karl-Henrik Karlsson och Jan-Owe Carlsson

1!l| Val au sty,relse till viltmålsektionen:
lnga nyval.
Kvarstående med ett år Bengt Wallin.
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201 Fastsfiillande av sektionernas representanter i huvuds§relsen
Ordförande i respektive sektion, men annan representant kan utses av sektionen.

21) Val rv ordförande sarntte repGs€ntartertill valberedningen på ett år.
Omval av Benny Johansson {ordf.), Rickard Levin-Andersson samt Benny Jensen.

221Yal av ombud och suppleant till SDF eller Förbundsmöte inom Syenska Skyttesportförbundet
Mötet beslutade att huvudstyrelsen utser representantertill förbundsmötet.

231 Val auomhrd odr suphanttill RFSISU llEistra GBulald
Mötet beslutade att huvudstyrelsen utser representanter till möten inom RF-SISU Västra
Götaland.

241 Val ay reprcsenbnt från pismlsekfionen fi6r samrerlon med Götebolgs odr Bohusläns
pistols$telreE
Mötet beslutade att pistolsektionen utser representant till samverkan med Göteborgs och
Bohuslä ns pistolslqfttekrets.

25) Val ay repru€nbntfrån pisblsdrti,onan fi6r sanruertan med läslgöta lhls pistols§Tttekrets.
Mötet beslubde att pistolsektionen utser represenbnt till samverbn med \l?is§ffi Dals
pistolskyttekrets.

26) övriga frågor
a| Vid uppropet irformerades om en förening som gått i konkurs och arruecklats.

Det var [lals långeds skytteförening och inget annat. Tack till Bo Allansson.

b) Lars Erik Bjuhr påminde om de kommande ftireningsträffarna (2 st) som är planerade tilljuni
månad och uppmanade alla föreningar att ställa upp. Om viruspandemin fortsatt förhindrar
fysiska möten så kommer vi att flytta träffarna längre fram.

27) lnfornration från sektionema.
Samtliga sekioner hoppas kunna genomföra sina planerade aktiviteter under 2021.

För tillföllet råder det tövlingsfiSrbud med fler än en deltogare på skjutbanon åt gången, vilket gör
situ ationen völ d igt be*d rl ig -

28| Premieringar
Ärets slqfttar 2020:
Pistol Junior, lzabella Frejd Öckerö.
Pistolsenior, Vendela Srirensson Öckerö.
Gevär senior, Martin Sahlbring Uddevalla.

29) Mötets avslutande
Ordförande Stefan Jakobsson avslutade mötet och tackade för sig och de närvarande för visat
intresse.

Tillträdande ordförande Lars Erik Bjuhr tackade Stefan för alla år och alh arbete som Stefan så

förträffligt genomfört med för dagen en vacker blomma och en kommande present.

Sid3of4

tr,
)[ IM



f_

{tylt#ar*. ,o t,
Sekreterare Kjell Hornbt'

Vid protokollet

Justeras

Stefan Jakobsson

Justeras

Jr4
Jenny Andersson
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