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Teresia Karlsson
Niklas Moberg, gevär
Torbjörn Andersson, kpist
Björn Almgren, pistol

X Göran Steen, lerduvor
X Pontus Thuresson, viltmål
Gustaf Dohlmar, ungdom

Dessutom var Karina Joelson och Preben Garner från valberedningen samt Mikael Varverud,
revisor närvarande
§ 1)

Mötets öppnande
Mathias hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2)

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes Roger Johansson och till justeringsman Bo Ohlsson

§ 3)

Mathias gick igenom dagens agenda som godkändes

§ 4)

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes, diskuterades speciellt angående
K-pist SM 2013 som ska arrangeras i Östergötland

§ 5)

Rapporter
Rapport ekonomi, pistol och gevär se bilaga
Konstaterades att luftsäsongen har kommit igång bra både för gevär och pistol.
Göran rapporterade muntligt att fem DM genomförts under året, vilket var målet.
Torbjörn rapporterade att några skyttar varit ute på tävlingar med blandade resultat.

§ 6)

Skytteforum, Mathias och Malin Svahn var representanter från Östergötland förutom
Bosse i egenskap av ledamot av förbundsstyrelsen. Huvudtema för årets Skytteforum
var Utbildningssatsningen som kommer pågå åren 2013-2017 och är beräknad till en
investeringskostnad av 6 MIO SEK. Det kommer finnas sex olika tränarnivåer, allt
från föräldrar som hjälper till vid skytteaktiviteter inom klubben till internationella
tränare.
- Redovisning av IdrottOnline projektet gjordes och SvSF har presterat bra.
- Förbundets ekonomi redovisades, den har inte varit bra men redan till nästa år
kommer ett plusresultat presteras på cirka 500 tusen.
- Jonas Edman presenterades som ny sportchef
- Presentation av det nya tävlingsadministrativa systemet kopplat till IdrottOnline,
detta ska vara i drift från 1:e Jan 2013
- SISU informerade om barnrättskonventionen under en timma och det var en del
tänkvärda ord. Sammanfattningsvis ska man ha barnets bästa för ögonen i allt man
gör.
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Verksamhetsplan
Mathias inledde med att läsa upp planen för 2012 så att vi kunde reflektera över vad
vi åstadkommit under året
Viktiga punkter för 2013
a) Skjutprogram för 2013, ska fastställas per sektion snarast. Från styrelsen har vi
önskemål att de klubbar som tilldelas uppdrag ser till att dessa kommer upp i det nya
tävlingsadministrativa systemet.
b) Läger, Mathias önskar att vi planerar för en fortsättning på Bocksäterlägret samt 10
m läger. Roger åtar sig att kontakta några av de ungdomar som var med till Töreboda
för att kolla av om de i projektform vill planera vad som ska ske 2013, givetvis måste
styrelsen och sektionerna stötta med genomförandet.
c) Fortsättning på klubbtränarutbildningen planeras när planen på riksnivå är klar.

§ 8)

Budget
Bosse sänder ut ett förslag för 2013

§ 9)

Valberedning
De val som ska nomineras inför årsmötet är ordförande samt två ledamoter,
valberedningen fick positiva besked av de tillfrågade under mötet

§ 10)

Årsmöte 2013
Bestämdes att årsmötet hålls i Norrköping 6:e mars 19:00. Sektionerna har
möjligheten att hålla årsmöte mellan 18:00 och 19:00.
Bestämdes att Bosse lägger ut info på vår hemsida angående nomineringar till årets
skytt, förening och ungdomsledare

§ 11)

Nästa styrelsemöte 26:e februari i Linköping. Vi kommer vara i Östgöta
Maskintjänst lokaler på Gottorpsgatan 27.

§ 12)

Mötets avslutande
Mathias förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras

Roger Johansson

Bo Ohlsson
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