
Stockholms Skyttesportforbund arsmotesprotokoll for
verksamhetsaret 2015
Fridhemsskolan Solna, den 17 mars 2016 kl 19.00

§1. FastsHillande av rostlangden
RosWingden faststalldes till 17 roster

§2. Fraga om motet blivit stadgeenligt utlyst
Motet anses vara stadgeenligt utlyst.

§3. Faststallande av foredragslista for motet
Motet faststaller den foreslagna foredragslistan.

§4. Val av ordforande for motet
Motet valjer Nils I Rosenqvist till motesordforande.

§5. Val av sekreterare for motet
Motet valjer Per Jonasson till motessekreterare

§6. Val av tva personer aU jamte motesordforande justera motets protokoll
Motet valjer Klas Gustavsson och Sten-Ola Hallen att jamte motesordforande justera motets
protokoll.

§7. Foredragning av verksamhets- och forvaltningsberaUelser
Motet godkanner verksamhets- och forvaltningsberattelsen.

§8. Foredragning av revisorernas berattelse
Revisionsberattelsen upplases av Ivar Ahlberg

§9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens forvaltning
Motet beviljar styrelsen ansvarsfrihet for det gangna aret

§10. Behandling av arenden som styrelsen hanskjutits till motet
Forslaget om nya stadgar antogs av motet.

§11. Faststallande av verksamhetsplan, budget samt foreningarnas arsavgift till StSF for
verksamhetsaret
Verksamhetsplan och budget godkandes.
Arsavgiften for 2017 beslutades vara oforandrad dvs 600 kr + 10 kr medlem, dock max 120 medl.
Maximalt totalbelopp for arsavgiften ar da 1800 kr. Medlemsdelen raknas pa antalet medlemmar i
foreningen enligt arsrapporten 2016. Foreningar som inte lamnat in arsrapport i tid dvs den 31/12
debiteras maximalt belopp.

§12. Val pa eU ar av ordforande i StSF, tillika ordforande i StSF styrelse
Motet valjer Per Jonasson till ordforande pa ett ar i StSF tillika ordforande pa ett ar i StSF styrelse.

§13. Val pa tva ar av halva antalet ovriga ledamoter
Motet valjer Inger Blockmar till kassor pa 2 fir, omval
Eftersom gevars- och ungdomssektionerna valt att vara vilande valjer motet aven
Lars Grenius som utbildningsansvarig pa 1 ar, fyllnadsval
Elinor Engstrom som Ungdomsrepresentant pa 2 ar, nyval
Ulf Ingmansson som grenrepresentant Gevar Nationellt pa 1 ar, nyval
Motet fick tyvarr lamna platsen som grenrepresentant Gevar sport vakant.



§14. Val pa ett ar av tva revisorer och tva revisorssuppleanter
Motet valjer tva revisorer: Ivar Ahlberg och Nils I Rosenqvist
Motet valjer tva revisorsuppleanter: Orjan Eriksson och Jan Halling

§15 Faststallande av sektionernas representanter i StSF Styrelse
Pistol: Goran Palm
Lerduva /Viltmal: Vakant

§16. Val av ordforande och tva ledamoter i valberedningen
Motet valjer Hans Drugge (Ordforande), Patrik Johansson och Ingela Carlsson till valberedningen.

§17. Beslut om val av om bud och erfoderligt antal suppleanter till Stockholms
Idrottsforbunds arsmote och SvSF forbunds och sektionsmote
Motet hanskjuter till styrelse at! utse representanter.

§18. Information fran styrelsen
Styrelsen informerade om at! utskick i foretradesvis kommer at! ske via email till foreningens
emailadress som finns i IOL darfor ar det viktigt at! rat! emailadress finns i IOL.
Forbundet har lost en licens Shooter vilket ger alia foreningar i forbundet rat! at! anvanda det!a
program. Foreningar som viii fa tiIIgang till Shooter skickar et! mail till Ulf Ingmansson som ar
ansvarig for distribution av program met.
Etter motet kommer en demonstration av hur man lagger in nya medlemmar i IdrottOnLine (IOL)
och anvandning av tavlingskalendern (IndTa) att goras.

§19. Utdelning av fortjansttecken och prisutdelning

Forbundets fortjanstmedalj i silver tilldelades
Tommy Aberg Djuro och Arne Goransson SOL

Forbundets fortjanstmedalj i Guld tilldelades
Inger Blockmar Skarp, Klas Gustavsson Bromma-Solna och Mats Johansson

Tva stipendier pa vardera 7.000:- fran Eidemstiftelsen delades ut till
Anders Henricsson Tyreso och Elina Linder Ununge

§20. Motets avslutning
Nils I Rosenqvist avslutar motet.
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