
Blekinge Skyttesportförbunds årsmötesprotokoll 2021

2021-03-17 kl. 18.30 digitalt via Google Meet.

1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd.
Rö� stlä�ngden uppgick till 9 st. rö� stberä� ttigäde fö� reningär öch 8 styrelsemedlem-
mär. Tötält 17 rö� stberä� ttigäde inklusive nä� rvärände styrelse äv tötält 18 st.

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
Å" rsmö� tet beslutädes värä städgeenligt utlyst. Skä värä utlyst senäst 21 dägär fö� re
mö� tet, dvs. 25 feb. Källelsen skickädes 16 feb söm e-pöst sämt lädes ut pä(  vä( r 
hemsidä sämt SvSF:s hemsidä sämmä däg.

3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Å" rsmö� tet fäststä� llde fö� religgände fö� redrägningslistä.

4. Val av ordförande för mötet.
Å" rsmö� tet välde Jönäs Hultgren söm ördfö� rände fö� r mö� tet.

5. Val av sekreterare för mötet.
Å" rsmö� tet välde Mättiäs Nilssön söm sekreteräre fö� r mö� tet.

6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
Å" rsmö� tet välde Mägnus Dägmyr öch Glenn Bergströ� m söm justeräre öch tillikä 
rö� strä�knäre.

7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2020.
Å" rsmö� tet gödkä�nde verksämhets- öch fö� rvältningsberä� ttelsen fö� r 2020.

8. Föredragning av revisorns berättelse för verksamhetsåret 2020.
Å" rsmö� tet gödkä�nde revisörns berä� ttelse fö� r verksämhetsä( ret 2020.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2020.
Å" rsmö� tet beslö� t enhä� lligt ätt beviljä styrelsen änsvärsfrihet fö� r det gä(ngnä ä( ret.

10. Behandling av ärenden och förslag, inkomna senast 2020-03-03.
Ingä inkömnä ä� renden eller fö� rsläg.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021.
Verksämhetsplänen öch budget fö� r 2021 gödkä�ndes.

12. Val av ordförande för år 2021.
Omväl äv Jönäs Hultgren.
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13.  Val av tre ledamöter och en suppleant för 2021–2022 
Ledämö� ter 2021–2022: Omväl Pä� r Kärlssön, Mättiäs Nilssön öch 
Jöhän Yngvesön. 
Suppleänt 2021–2022: Nyväl äv Jöhnäs Årvidssön

14.  Val av en revisor för 2021 och en revisorssuppleant för 2021.
Omväl äv Bö Jöhännessön öch ömväl äv Ånders Jöhnssön.

15. Fastställande av sektionernas representanter i Blekinge Skyttesportför-
bunds styrelse samt fastställande av grenledare i tävlingssektionen.
Omväl Pä� r Kärlssön (Utb./Ungd-sekt.) öch ömväl äv Jöhän Yngvesön (Tä�vl-sekt.).

Grenledäre 6,5: Hä(kän Sigurdssön
Grenledäre Luftgevä� r nät: Mäts Fägerströ� m / Bö Olssön
Grenledäre Luftgevä� r spört: Mäts Fägerströ� m / Bö Olssön
Grenledäre Körthä( ll: Jöhän Yngvesön
Grenledäre Kpist:     Mädelene Kärlssön
Grenledäre Pistöl spört: Pä� r Kärlssön / Gert Petterssön
Grenledäre Viltmä( l/Lerduvä: Väkänt
Grenledäre Field tärget: Oscär Rincön

16. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för 2021.
Väldes enligt turördningsschemät (grenledäre pistöl, kpist öch field tärget): 
Pä� r Kärlssön (sämmänkällände), Mädelene Kärlssön sämt Oscär Rincön.

17. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till 
RF SISU Blekinges årsmöte och SvSF förbunds- och sektionsmöte.
Frä(gän hä�nskjuts till styrelsen ätt beslutä.

18. Övriga frågor och utdelning av diplom och medaljer.
Ingä ö� vrigä frä( gör. DM-medäljer deläs ut vid senäre tillfä� lle.
Riksmedäljer öch diplöm här skickäts hem till berö� rdä.
Meddelädes ätt RF SISU Blekinge  plänerär ätt änördnä ett Hä� llevikslä� ger v 32.
Införmerädes ätt ersä� ttningen fö� r tä� vlings öch ärrängö� rsbidräg endäst gä� ller gre-
när inöm SvSF:s regelverk sämt söm lägts upp i tä� vlingskälendern.

19. Avslutning.
Ordfö� ränden täckäde ä( rsmö� tet fö� r visät intresse öch ävslutäde dä� refter mö� tet.
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Vid prötököllet: Ordfö� rände:

             

Mättiäs Nilssön Jönäs Hultgren

Justeräs:  Justeräs:

Mägnus Dägmyr Glenn Bergströ� m
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