Protokoll fort vid ordinarie arsmote for Skultuna skvtteforening 2013-02-18.
§ 1 Ordforande Goran Johansson halsade alia valkomna, oppnade motet och faststallde
motets rostlangd (21 personer narvarade), se bilaga 1.
§ 2 Till motesordfbrande valdes Goran Johansson och motets sekreterare Jan Norlander.
§ 3 Till protokollsjusterare valdes Jan Larsen samt Mats Andersson.
§ 4 Motet forklarades vara i laga ordning utlyst.
§ 5 Foreslagen fbredragningslista faststalldes.
§6
a.

Verksamhetsberattelsen genomlastes och godkandes.

b.

Forvaltningsberattelsen (balans och resultatrakning) for 2012 foredrogs och godkandes.

§ 7 Revisionsberattelsen upplastes och godkandes.

i,

§ 8 Motet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for 2012.
§ 9 Medlemsavgiften faststalldes till oforandrad d.v.s. 300kr individuellt och 600kr for familje
medlemskap.
§ 10 Motet godkande och faststallde verksamhetsplan och budget for 2013.
§ 11 Det farms inga inkomna motioner att behandla.
a. Styrelsen foreslog att Olof Johansson utses till hedersmedlem pa livstid med foljande
motivering: Skultuna skytteforening har varit och ar an idag en valkand fdrening i skytte
Sverige. Vara banor ar av hogsta kvalitet och framgangarna har individuellt samt i lag aviost
varandra genom aren. Ungdomsskyttet har hallits pa en hog niva aven den med stora
framgangar som foljd. Foreningen har varit arrangor samt medarrangor till flera stora tavllngar
med stor uppskattning av deltagarna som foljd. Detta har vi mycket att tacka en speciell
person for Han har varit en stark ledare som stallt upp I vatt och torrt och lagt ned hela sitt
engagemang samt kunnande i var fdrening. Darfor har styrelsen beslutat att nominera Olof
Johansson till hedersmedlem pa livstid i Skultuna skytteforening. Motet beslutade enligt

b.

c.
d.

forslaget.
Styrelsen foreslog att nuvarande subvention pa 6,5 mm ammunition behalls. Motet
beslutade enligt det framlagda forslaget. Subventionen blir da oforandrad: Vuxna
medlemmar subventioneras med l:75kr/skott respektive 1:75 kr/kula. Ungdomar (till och
med 20 ar) subventioneras sa att de betalar 2 kr/skott.
Motet beslot att sanka avgiften for korthallstraningen fran 30 kr till 20 kr per tillfalle for
ungdomar upp till 20 ar. Vid varje traningstillfalle tilldelas skytten 30 skott.
Styrelsen foreslog att foreningen upphor med att dela ut skyttemarken for vuxna skyttar.
Endast Juniorskyttemiirken delas ut fortsattningsvis. Foreningen skall sta for kostnaden
for markena. Motet beslutade enligt det framlagda forslaget och att gratismarken for
ungdomsskyttama trader i kraft efter luftgevarssiisongens slut i var.
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§ 12 Val
A. Ordforande 2013: Omval av Goran Johansson
B. Ledamot 2013-2014: Omval Hans Hagglund ^
Ledamot 2013-2014: Omval Mattias Andersson
Ledamot 2013-2014: Nyval Elin Pettersson
C. Styrelsesuppleant 2013-2014:Omval Per Linder med turordning 1.
D. Revisor 2013: Omval Sven-Gunnar Ivars (sammankallande).
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Revisor 2013: Omval Rune Backman
Revisorsuppleant 2013: Omval Kent Thiel
E. Valberedning 2013: Anna-Lena Jonsson och Gunnar Stenberg (sammankallande).
F. Ombud till Vastmanlandslans Skyttesportforbund (och ev. andra moten dar foreningen
har riitt att representera med ombud) 2013: Goran Johansson och Sven-Gunnar Ivars.
§ 13 Punkten utgar, beslut tas pa det konstituerande styrelsemotet..
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§ 14 Ovriga fragor
a.

Foraldrar till vara ungdomsskyttar upplever en osakerhet nar de ar ute och tavlar och det
inte firms en ledare fi-an foreningen med. Motet beslutade att vara forbundstranare Jan
Larsen och Per Linder tar fram en ledarutbildning for intresserade foraldrar med framst
inriktning pa luftgevarsskytte.

§ 15 Priser och medaljer som erovrats av foreningens skyttar under 2012 delades ut. Avgaende
kassoren Asa Arrenius avtackades med blommor for sitt fortjanstfuUa arbete .
§ 16 Ordforande avslutade arsmotet varefter deltagarna intog kaffe och smorgastarta.

