PROTOKOLL
från Skarpskytteföreningens årsmöte
den 11 mars 2013.

Föreningens 153 årsmöte öppnades av ordföranden Ivar Ahlberg i Brf Ekbackens
föreningslokal 33:an, Lidingö.
§1

Fastställdes röstlängden till 17 närvarande röstberättigade medlemmar vilket också var
lika med totala antalet närvarande.

§2

Ordinarie ordförande valdes att leda mötet samt att dessutom för protokoll.

§3

Göte Rydstedt och Lennart Dannelind valdes att jämte ordföranden justera protokollet
och att tillika vara rösträknare.

§4

Årsmötet ansågs vara i laga ordning utlyst.

§5

Den föreslagna dagordningen godkändes med vissa tillägg under punkt 13 Övriga
frågor.

§6a

Verksamhetsberättelsen för år 2012 presenterades, kommenterades, godkändes och
lades efter en liten justering till handlingarna.

§ 6 b Resultat- och balansräkningar redovisades och kommenterades av kassören Inger
Blockmar.
§7

Revisor Örjan Eriksson presenterade revisionsberättelsen.

§8

Årsmötet beslöt följa revisionsberättelsens förslag att fastställa de av styrelsen
upprättade resultat- och balansräkningarna.

§9

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2012.

§ 10

Beslöts att medlemsavgifterna 2014 lämnas oförändrade: 350 kr (Skarp inkl Femtvåan
och 50 kr (passiv medlem).

§ 11

Styrelsens förslag till budget för 2013 godkändes.

En kort diskussion ägnades frågan huruvida ”externa” skyttar ska beredas tillfälle att
ingå i Skarps lag i tävlingen mot Gillet. Årsmötet enades om att det är viktigare att
tävlingen fortlever än vilka som ingår i laget. På Hacksjön är samarbetet så nära att man
nästan känner sig tillhöra samma förening. Gillet har samma svårigheter som Skarp på
denna punkt.
Årsmötet ansåg dock att det var förtjänstfullt att frågan diskuterades
.
§ 12

Omvaldes Ivar Ahlberg till ordförande för 2013.

§ 13

Omvaldes Inger Blockmar och Karl Gunnarsson till ledamöter för en period om två år.

§ 14

Omvaldes Ingemar Söderlund och Stig Larsson till suppleanter för ett år.

§ 15

Omvaldes Örjan Eriksson och Olle Eklund till revisorer för ett år.

§ 16

Omvaldes Nils Friman till revisorssuppleant för ett år.

§ 17

Beslutades att särskild kontaktman Skarp – Femtvåan ej längre erfordrades
med hänsyn till det praktiska samgåendet mellan verksamheterna.

§ 18

Anmäldes att skjutkommittén består av Göte Rydstedt, Lars-Erik Isaksson, Kjell
Runnemark, Hans Schneiter och Ingemar Söderlund.

§ 17

Omvaldes Göte Rydstedt till delegat för Skarp vid årsmöte med Stockholms
skyttesportförbund (SDF).

.
§ 18

§ 19

Omvaldes för ett år Eric Ollandt (sammankallande), Nils Friman och Lars-Erik Isaksson
att som utgöra Skarps valberedning
Övriga frågor
Inger Blockmar informerade om föreningarnas samarbete med Svenska Spel. Utförlig
information om detta ska lämnas i nästa utskick till medlemmarna.
Lars-Erik Isaksson anmälde att skyttar tillhörande f.d. Södra kretsen önskade ett
Hacksjö mästerskap i fältskytte. Tävlingen arrangeras lämpligen i samband med övriga
kretsmästerskap.
Ordf orienterade kort om säkerhetsarbetet vid Hacksjöns skjutbana. Han hänvisade till
de ordningsregler som utarbetats av samarbetsorganisationen HSO.

Efter årsmötet vidtog öl, smörgåsar och kaffe i samband med prisutdelning efter vinterns
fältskjutningar.
Vid protokollet
Ivar Ahlberg

Justeras
Göte Rydstedt

Lennart Dannelind

