ÖSTERGÖTLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND
Protokoll fört vid styrelsemöte i Norrköping 2009 12 08

Närvarande: Mathias Jönsson, Olle Wester, Bo Ohlsson, Björn Almgren, Niklas Moberg,
Roland Berg, Roger Johansson, Kurt Harrström.

§1

Sammanträdets öppnande
Hälsar Mathias välkommen till årets sista styrelsemöte och förklarar detsamma öppnat.

§2

Dagordning
Fastställs dagordningen.

§3

Val av justeringsman
Utses Roger Johansson att justera dagens protokoll.

§4

Föregående protokoll
Görs en genomgång av styrelseprotokoll 2009 09 06. Konstateras att arbetet med revidering
av pris- och medaljreglementena ännu ej är påbörjade.
Härefter läggs protokollet med godkännande till handlingarna.

§5

Rapporter
a) Skytteforum. Rapporterar Bosse, Mathias och Olle från konferensen i Uppsala i mitten av
november. Konferensen behandlade i stor utsträckning policydokument och stadgefrågor.
Samtliga förbund tilldelades plaketter som ska manifestera Frivilliga skytterörelsens 150åriga tillvaro nästa år. Beslutas att Anders Avhede senast till nästa styrelsemöte ska
inkomma med förslag på vilka som ska tilldelas plaketterna som förtjänster. Övriga tre
tävlas om vid liggandemästerskapet gevär 12 juni.
b) Rapporteras från Skytteförbundets och Ungdomsskytteförbundets extra årsmöten i
Trädgårdstorp den 25 november, då slutligt beslut om avveckling togs. Med anledning av
antalet medaljer som utdelades beslutades att mästerskapsmedaljer alltid ska delas ut i
samband med tävlingarna.
c) Bosse redogör för balans- och resultatrapporter samt bestämmelser för förbundets fonder.
Sektionerna beslutar om hur pengarna ska användas, beslut ska ovillkorligen dokumenteras
för revisionens skull. Diskuteras om placering av tillgångarna i bank. Beslutas att på kort
sikt placera tillgångar – ca 250.000:- kr – för omedelbar tillgänglighet.
d) Bosse rapporterar om att Vånga skf kommer att läggas ned medan ungdomsföreningen
där fortsätter.
e) Bosse rapporterar att hemsidan uppdateras fortlöpande.

§6

Tävlingsprogram 2010
Olle rapporterar att programmet nu är under tryckning och kommer att distribueras till
samtliga föreningar före jul. Programmet trycks i 1000 exemplar till en kostnad av 4000:- kr
+ moms. Beslutar styrelsen godkänna handläggandet.

§7

Årsmötet 2010
Fastställs årsmötesdatum till lördag den 13 mars. Beslutas att Mathias bokar Hemgården i
Norrköping. Sektionerna (utom ungdomssektionen) håller årsmöten 10.30 – 12.00, lunch
serveras, 12.00 – 13.00 och hela Skyttesportförbundet håller årsmöte kl 13.00. Kallelse
utsänds skriftligen till samtliga föreningar senast 10 februari. Beslutas att Olle ansvarar för

verksamhetsberättelsens utformning. Grenansvariga ska senast 31/1 sända över resp
verksamhetsberättelse med bilagor. Bilagorna delas ut på årsmötet.
Beslutas att en justering av stadgarna ska göras och kommer att utsändas som styrelsens
förslag till årsmötet. Översynen gäller namnbyte på automatvapensektionen samt
sammanslagning av grenarna lerduvor / viltmål.
Beslutas att valberedningens förslag ska utsändas med kallelsen och vara Olle tillhanda
senast 31/1.
Beslutas att sektionernas verksamhetsplan och budget för 2010 ska vara Olle tillhanda
senast 31/1.
Beslutas att styrelsens förslag till årsmötet fastställs vid nästa styrelsemöte.
Ang mästerskapsmedaljer beslutas att Bosse tar fram förslag och offert på nya
förbundsmedaljer. Dessa ska successivt införas under 2010. För sportskyttegrenarna
beslutas att Roger ansvarar för RF-medaljer. Ev brister i medaljtillgångar kan täckas ur
befintliga lager. För kpistskyttarna kommer helt nya medaljer att delas ut från och med
liggandemästerskapet i juni.
Ang ev utgående vpr beslutas att Björn kontrollerar detta. Nya ställningstagande ang vpr får
göras på årsmötena.
Ang utmärkelsen årets skytt, årets klubb och årets ungdomsledare, beslutas att sektionerna
redovisar var sitt förslag vid nästa styrelsemöte.
§8

SM Falling Target 2010
Roland rapporterar från årets tävlingar i Göteborg där man för första gången använde
MegaLink. Olle rapporterar att Norrköpings kommun bokat Mässhallarna fredag – söndag,
samt att man sponsrar med lokalhyran. Organisationskommittén ska kompletteras. Man
håller ett första möte efter helgerna. Beslutas att Olle begär hos kommunen att få disponera
hallarna även under torsdagen för bygge.

§9

Ungdomssektionen
Bosse rapporterar att sektionsledningen Teresia och Gustav kompletterats med Mikael
Haglund Linköping, Malin Svahn Simonstorp, Johan Westling Motala, Rasmus Pettersson
Motala och Sofia Löwendahl Mjölby.

§ 10

Uppföljning av träningsläger
Konstateras att materialsammanställning från lägret i september ännu ej är gjord (MJ).
Beslutas att bordlägga uppföljningen av lägret.

§ 11

Övriga frågor
a) Hemsidan. Diskuteras hemsidans utformning med bl a kalendarium och sektionssidor.
Beslutas att sektionerna kontaktar Bosse om man vill bygga upp en egen sektionssida.
b) Trädgårdstorp. Roger uttalar sin stora entusiasm över anläggningen i Trädgårdstorp och
uppmanar alla att bidra till att hallen fylls med verksamhet.

§ 12

Nästa möte
Beslutas att hålla nästa möte tisdagen den 2/2 2010 kl 18.00 i Trädgårdstorp.

§ 13

Sammanträdets avslutande
Förklaras sammanträdet avslutat.
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Roger Johansson
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