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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2022 

Förbundsmöte med Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) söndag 15 maj 2022 kl. 

13.00 

Mötet hölls via video- och ljudkonferensplattformen Easymeet  
 

 

ÅM22-1  Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, på 

grundval av den för FS för mötet upprättade röstlängden. 

Jonas Edman och redogör för antal representanter från distrikten och röstlängd.  

 Beslut: Förbundsmötets röstlängd fastställdes till 40 röster. Ombud från 13 av 20 

distrikt deltog vid mötet med representation av 40 av totalt 66 röster. 

 

ÅM22-2 Fråga om mötet stadgeenliga utlysning. 

Beslut: Förbundsmötet fastställde att mötet var stadgeenligt utlyst 3 mars 2021. 

Publicering på hemsidan www.skyttesport.se. Annonsering har gjorts på RF:s officiella 

organ (60 dagar gäller) Handlingarna till mötet har kungjorts på hemsidan 

www.skyttesport.se 

 

ÅM22-3  Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes av förbundsmötet. 

 

ÅM22-4 Val av ordförande för mötet. 

Valdes: Mikael Jansson, Förbundschef Svenska Simförbundet (f.d. Generalsekreterare 

SvSF) 

 

ÅM22-5 Val av sekreterare för mötet. 

Valdes: Erika Öhrling, SvSF kansli 

 

ÅM22-6 Val av två personer jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. Rösträkning 

sker automatiskt i mötesplattformen och varför rösträknare ej behöver utses. 

Valdes: SDF representant Filip Hofman, Örebro och Hellen Andersson, Höör valdes att 

justera protokoll.  

 

ÅM22-7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen samt ekonomisk rapport; resultat- och 

balansräkningen var tillgängliga i förväg för alla delegater. (Bifogas originalprotokollet) 

Beslut: Verksamhets- och förvaltningsberättelser behandlade och lades till 

handlingarna utan några kommentarer från mötet.   
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ÅM22-8 Föredragning av revisorns berättelse 

Stefan Norell, Grant Thornton auktoriserad revisor föredrog revisionsberättelsen 

(bifogas originalprotokollet). Revisorn tillstyrkte att förbundsmötet fastställer resultat- 

och balansräkning samt tillstyrker förbundsmötet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2021. Revisorns berättelse lades till handlingarna efter föredragning. 

 

Föredragning av lekmannarevisorernas berättelse.  

Mats Fagerström, Lekmannarevisorn föredrog lekmannarevisorernas berättelse 

(bifogas originalprotokollet). Lekmannarevisorernas berättelse lades till handlingarna 

efter föredragning. 

 

ÅM22-9 Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning.  

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av förbundsmötet för 2021. 

 

ÅM22-10 Behandling av proposition 1 och 2 samt motion 1, 2 och 3. 
 
Proposition 1 (bifogas originalprotokollet): 
Johan Carlson föredrog proposition 1: Uppdatering av förbundets stadgar. 
 
Propositionen rörde ändringar i stadgar fastställda på förbundsmötet 2021 inom 
följande paragrafer och punkter.  
1 § ÄNDAMÅL.   
2 § VERKSAMHET - ORGANISATION.  
13 § ÄRENDEN VID FM punkt 18.  
23 § ÅLIGGANDEN punkt 10 och 16.  
24§ UPPGIFT. 
31 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV SEKTIONSMÖTET.  
34 § ÅLIGGANDEN.  
42 § INVAL.  
44 § ÅLIGGANDEN punkt 1, 2, 5, 6, 7 och 8.  
45 § ANTIDOPING punkt 2. 

 
 Örebro läns Skyttesportförbund yrkande på ett motförslag. Förslaget var i enlighet 

med förbundsstyrelses förslag men med slopat krav på 25 medlemmar med 
vapenlicens för nya föreningar. (Kap 7 Föreningar 42 § inval). 
Beslut proposition 1:  
Förbundsmötet beslutade enligt förbundsstyrelsen förslag. 

 Beslut fattades efter omröstning med 27 röster för förbundsstyrelsens förslag och 13 
för yrkandets förslag.  
 
Proposition 2 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition: SvSF:s förbundsstyrelse nominerar Kerstin Bodin till 
hedersordförande i Svenska skyttesportförbundet. 
Beslut proposition 2:  
Förbundsmötet beslutade utse Kerstin Bodin till hedersordförande. Kerstin blir SvSF:s 
första hedersordförande. Formell premiering kommer ske på skytteforum 2022.  
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Motion 2 (bifogas originalprotokollet): 
Motion från motionär: Stockholms Skyttesportförbund 
Kort sammanfattning motion: Stockholms Skyttesportförbund föreslår att SvSF ska 
inför en ny skyttegren med PCC kulgevär (halvautomatiska gevär).  
 
Kort sammanfattning av förbundsstyrelsen motionssvar: 
Verksamhet med föreslagen vapentyp finns redan idag hos svenska dynamiska 
Sportskytteförbundet och det internationella förbundet IPSC. Förbundsstyrelsen anser 
inte att det är lämpligt att ta upp denna vapentyp och närbesläktade verksamhet i vår 
organisation. Vapentypen strider mot nu gällande vapenpolicy i SvSF. Den naturliga 
hemvisten för PCC kulgevär är därför i SDSSF. Inom SDSSF finns kunskap och 
erfarenhet som krävs denna verksamhet. Den kunskapen saknas hos SvSF. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade på avslag på motionen.  
Stockholms Skyttesportförbund yrkade på bifall för motionen.  
De önskade också få till protokollet att det förslagna reglementet för disciplinen 
sakandes bland möteshandlingarna.  
 
Vice Ordförande Johan Carlson förtydligade att det är vapentypen som 
förbundsstyrelsen inte önskar få in i SvSF:s verksamhet och det är i huvudsak detta 
som ligger till grund för avslag av motionen.  
 
Beslut motion: 
Förbundsmötet beslutade avslå motionen efter omröstning med följande röstetal, 
4 bifall och 36 avslag på motionen. 
 
Motion 1 (bifogas originalprotokollet): 
Motion från motionärer: Stockholms Skyttesportförbund  
Kort sammanfattning motion: Stockholms Skyttesportförbund föreslår prövotid för 
PCC gevär.   
 
Kort sammanfattning av motionssvar:  
Då motion 2 fallit och vapentypen står i strid med nuvarande vapenpolicy yrkade 
förbundsstyrelsen på avslag på motionen. 
Stockholms Skyttesportförbund yrkande på bifall för motionen. 
 
Beslut motion: 
Förbundsmötet beslutade avslå motionen efter omröstning med följande röstetal, 
4 bifall och 36 avslag för motionen. 
 
Motion 3 (bifogas originalprotokollet):  
Motion från motionär: Kikarfält Stockholm 
Kort sammanfattning motion: Aktiva kopplade till SvSF ska inte tävla mot ryska och 
Belarusiska aktiva. 
Kort sammanfattning av motionssvar: 
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Förbundstyrelen står bakom intentionen i motionen och har redan fattat beslut som 
ligger i linje med det som motionärerna föreslår. FS anser dock att detta inte är en 
årsmötesfråga utan bör hanteras löpande av FS för att snabbt kunna besluta utifrån 
förändringar omvärldssituationen.  
 
FS yrkade på avslag på motionen 
Stockholms Skyttesportförbund yrkade på bifall för motionen. 
 
Beslut motion: 
Förbundsmötet beslutade avslå motionen efter omröstning med följande röstetal,  
8 bifall och 32 avslag. 

 

ÅM22-11 Fastställande av verksamhetsplan och budgetram för nästkommande tre åren (2022-
24) (bifogas originalprotokollet).  
Bo Ohlsson föredrog verksamhetsplan och Jonas Edman föredrog budgetram för 
nästkommande tre år på ett informationsmöte innan förbundsmötet.  
Beslut Förbundsmötet fastställde verksamhetsplan och budgetram för nästkommande 
tre år. 

 
ÅM22-12 Fastställande av inträdes-, medlems- och övriga avgifter för nästkommande år.  

Inlägg FS föreslår oförändrade 
 Jonas föredrar.  

Föreningens årsavgift till förbundet SEK 1 500/förening 
Tävlingslicens senior SEK     300/person 
Tävlingslicens junior (tom året man fyller 21) SEK     150/person 
Beslut Förbundsmötet beslutade om oförändrade avgifter för 2023 enligt ovan 
föreslagna.        

 
ÅM22-13 Val på ett år av ordförande i SvSF, tillika ordförande i FS.   

Ulla Samuelsson, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete. 
Valberedningen föreslog omval av Bo Ohlsson, Stavsjö. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval Bo Ohlsson, 
Stavsjö som ordförande för en tid av ett år. 

 

ÅM22-14 Val på två år av tre ledamöter i FS (och eventuella fyllnadsval) 
Valberedningen föreslog Johan Carlson, Luleå Omval, Margareta Ekberg-Emilsson, 
Lindome Omval och Lars-Erik Bjuhr, Öckerö Nyval 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Johan Carlson, 
Luleå och Margareta Ekberg- Emilsson, Lindome samt nyval Lars-Erik Bjuhr, Öckerö 
som ledamöter för en tid av två år. 

 

ÅM22-15 Val på ett år av två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) i FS 
Valberedningen föreslog omval för Erika Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, 
Årsta båda på ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Erika 
Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, Årsta som ungdomsrepresentanter i 
förbundsstyrelsen för en tid av ett år.  
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ÅM22-16 Fastställande av två ledamöter, med olika kön, i FS från respektive sektion (valda vid 
respektive sektionsmöte)  
Gevär: Mikael Svensson, Alvesta och Emma Wallerström, Falun 
Pistol: Maria Jermolin, Sveg och Mattias Thomsson, Hasslö 
Lerduva: Bertil Nilsson, Hestra och Hellen Andersson, Höör 
Viltmål: Patrik Wilhelmsson, Långaryd och Lise-Lotte Kiderud Helsingborg 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val.  
 

ÅM22-17 Val på ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa.  
Valberedningen föreslog omval för revisor Stefan Norell, Grant Thornton auktoriserad 
revisor och för revisorssuppleant Josefine Fors, Grant Thornton auktoriserad revisor.   
Valberedningens förslag för lekmannarevisorerna blev omval av Mats Fagerström, 
Rödby och nyval för Eva Eklöf, Storfors. Samt omval för ersättare föreslogs Erika Sjöö, 
Boden samt för Gösta Dahlberg, Sköndal.  
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag.  
Revisorer och ersättare för denne:  
Omval för Stefan Norell, Grant Thornton, auktoriserad revisor och omval för Josefine 
Fors, Grant Thornton, ersättare för auktoriserad revisor.  
Båda på en tid av ett år.  
Lekmannarevisor och ersättare för denne:  
Omval för Mats Fagerström, Rödeby, lekmannarevisor och nyval för Eva Eklöf, 
Storfors, lekmannarevisor. Som ersättare lekmannarevisor omvaldes Erika Sjöö, Boden 
och Gösta Dahlberg, Sköndal.   
 

ÅM22-18 Beslut om ombud och ersättare till Riksidrottsforum.    
Förslag att FS får mandat att utse representanter till Riksidrottsforum.  
Beslut: Förbundsmötet beslutade att ge FS mandat att utse representanter till 
Riksidrottforum.  
 

ÅM22-19 Val av ordförande och vice ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i 
valberedningen. 
Lekmannarevisorernas föreslog omval för Ulla Samuelsson som ordförande samt 
omval för vice ordförande Lars Björk. Omval av ungdomsrepresentant Anna Grönlund 
och nyval för Simon Sanden. För en tid av ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt lekmannarevisorernas förslag. Omval för Ulla 
Samuelsson som ordförande, omval för Lars Björk som vice ordförande och 
ungdomsrepresentanter i SvSF valberedning, omval för Anna Grönlund samt nyval för 
Simon Sandén, samtliga på en tid av ett år.   
 

ÅM22-20 Fastställande av två ledamöter per sektion, valda vid respektive sektionsmöte, att 
ingå i SvSF:s valberedning och följa plan för sektionernas representation.  
Mötet fastställde för: 
2022 Man, Gevär: Bert-Ove Hägglund, Ramselefors  
2022 Kvinna, Pistol: Zenitha Bjuhr, Öckerö 
2022 Kvinna, Viltmål: Jenny Berlin. Knutby 
2022 Man, Lerduva: Jesper Brengdahl, Tranås 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val och följer valberedningens plan 
för 2022. 
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ÅM22-21 Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden. 
 

ÅM22-22 Mötet avslutas. 
Mötesordförande, Mikael lämnar över ordet till Bo Ohlsson som tackar för fortsatt 
förtroende och vill också passa på och tacka Tomas Skarpsvärd, Therese Lundqvist 
och Josefin Warg som lämnar styrelsen. Hälsar Lars-Eric Bjuhr välkommen som också 
tackar för förtroendet.  
 

 

 

Vid tangenterna     Ordförande 

 

Erika Öhrling     Mikael Jansson 

Sekreterare 

 

 

 

Justerat     Justerat 

 

Filip Hofman     Hellen Andersson 
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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2022 


Förbundsmöte med Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) söndag 15 maj 2022 kl. 


13.00 


Mötet hölls via video- och ljudkonferensplattformen Easymeet  
 


 


ÅM22-1  Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, på 


grundval av den för FS för mötet upprättade röstlängden. 


Jonas Edman och redogör för antal representanter från distrikten och röstlängd.  


 Beslut: Förbundsmötets röstlängd fastställdes till 40 röster. Ombud från 13 av 20 


distrikt deltog vid mötet med representation av 40 av totalt 66 röster. 


 


ÅM22-2 Fråga om mötet stadgeenliga utlysning. 


Beslut: Förbundsmötet fastställde att mötet var stadgeenligt utlyst 3 mars 2021. 


Publicering på hemsidan www.skyttesport.se. Annonsering har gjorts på RF:s officiella 


organ (60 dagar gäller) Handlingarna till mötet har kungjorts på hemsidan 


www.skyttesport.se 


 


ÅM22-3  Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 


Beslut: Föredragningslistan fastställdes av förbundsmötet. 


 


ÅM22-4 Val av ordförande för mötet. 


Valdes: Mikael Jansson, Förbundschef Svenska Simförbundet (f.d. Generalsekreterare 


SvSF) 


 


ÅM22-5 Val av sekreterare för mötet. 


Valdes: Erika Öhrling, SvSF kansli 


 


ÅM22-6 Val av två personer jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. Rösträkning 


sker automatiskt i mötesplattformen och varför rösträknare ej behöver utses. 


Valdes: SDF representant Filip Hofman, Örebro och Hellen Andersson, Höör valdes att 


justera protokoll.  


 


ÅM22-7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 


Verksamhets- och förvaltningsberättelsen samt ekonomisk rapport; resultat- och 


balansräkningen var tillgängliga i förväg för alla delegater. (Bifogas originalprotokollet) 


Beslut: Verksamhets- och förvaltningsberättelser behandlade och lades till 


handlingarna utan några kommentarer från mötet.   


 



http://www.skyttesport.se/
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ÅM22-8 Föredragning av revisorns berättelse 


Stefan Norell, Grant Thornton auktoriserad revisor föredrog revisionsberättelsen 


(bifogas originalprotokollet). Revisorn tillstyrkte att förbundsmötet fastställer resultat- 


och balansräkning samt tillstyrker förbundsmötet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 


2021. Revisorns berättelse lades till handlingarna efter föredragning. 


 


Föredragning av lekmannarevisorernas berättelse.  


Mats Fagerström, Lekmannarevisorn föredrog lekmannarevisorernas berättelse 


(bifogas originalprotokollet). Lekmannarevisorernas berättelse lades till handlingarna 


efter föredragning. 


 


ÅM22-9 Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning.  


Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av förbundsmötet för 2021. 


 


ÅM22-10 Behandling av proposition 1 och 2 samt motion 1, 2 och 3. 
 
Proposition 1 (bifogas originalprotokollet): 
Johan Carlson föredrog proposition 1: Uppdatering av förbundets stadgar. 
 
Propositionen rörde ändringar i stadgar fastställda på förbundsmötet 2021 inom 
följande paragrafer och punkter.  
1 § ÄNDAMÅL.   
2 § VERKSAMHET - ORGANISATION.  
13 § ÄRENDEN VID FM punkt 18.  
23 § ÅLIGGANDEN punkt 10 och 16.  
24§ UPPGIFT. 
31 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV SEKTIONSMÖTET.  
34 § ÅLIGGANDEN.  
42 § INVAL.  
44 § ÅLIGGANDEN punkt 1, 2, 5, 6, 7 och 8.  
45 § ANTIDOPING punkt 2. 


 
 Örebro läns Skyttesportförbund yrkande på ett motförslag. Förslaget var i enlighet 


med förbundsstyrelses förslag men med slopat krav på 25 medlemmar med 
vapenlicens för nya föreningar. (Kap 7 Föreningar 42 § inval). 
Beslut proposition 1:  
Förbundsmötet beslutade enligt förbundsstyrelsen förslag. 


 Beslut fattades efter omröstning med 27 röster för förbundsstyrelsens förslag och 13 
för yrkandets förslag.  
 
Proposition 2 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition: SvSF:s förbundsstyrelse nominerar Kerstin Bodin till 
hedersordförande i Svenska skyttesportförbundet. 
Beslut proposition 2:  
Förbundsmötet beslutade utse Kerstin Bodin till hedersordförande. Kerstin blir SvSF:s 
första hedersordförande. Formell premiering kommer ske på skytteforum 2022.  
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Motion 2 (bifogas originalprotokollet): 
Motion från motionär: Stockholms Skyttesportförbund 
Kort sammanfattning motion: Stockholms Skyttesportförbund föreslår att SvSF ska 
inför en ny skyttegren med PCC kulgevär (halvautomatiska gevär).  
 
Kort sammanfattning av förbundsstyrelsen motionssvar: 
Verksamhet med föreslagen vapentyp finns redan idag hos svenska dynamiska 
Sportskytteförbundet och det internationella förbundet IPSC. Förbundsstyrelsen anser 
inte att det är lämpligt att ta upp denna vapentyp och närbesläktade verksamhet i vår 
organisation. Vapentypen strider mot nu gällande vapenpolicy i SvSF. Den naturliga 
hemvisten för PCC kulgevär är därför i SDSSF. Inom SDSSF finns kunskap och 
erfarenhet som krävs denna verksamhet. Den kunskapen saknas hos SvSF. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade på avslag på motionen.  
Stockholms Skyttesportförbund yrkade på bifall för motionen.  
De önskade också få till protokollet att det förslagna reglementet för disciplinen 
sakandes bland möteshandlingarna.  
 
Vice Ordförande Johan Carlson förtydligade att det är vapentypen som 
förbundsstyrelsen inte önskar få in i SvSF:s verksamhet och det är i huvudsak detta 
som ligger till grund för avslag av motionen.  
 
Beslut motion: 
Förbundsmötet beslutade avslå motionen efter omröstning med följande röstetal, 
4 bifall och 36 avslag på motionen. 
 
Motion 1 (bifogas originalprotokollet): 
Motion från motionärer: Stockholms Skyttesportförbund  
Kort sammanfattning motion: Stockholms Skyttesportförbund föreslår prövotid för 
PCC gevär.   
 
Kort sammanfattning av motionssvar:  
Då motion 2 fallit och vapentypen står i strid med nuvarande vapenpolicy yrkade 
förbundsstyrelsen på avslag på motionen. 
Stockholms Skyttesportförbund yrkande på bifall för motionen. 
 
Beslut motion: 
Förbundsmötet beslutade avslå motionen efter omröstning med följande röstetal, 
4 bifall och 36 avslag för motionen. 
 
Motion 3 (bifogas originalprotokollet):  
Motion från motionär: Kikarfält Stockholm 
Kort sammanfattning motion: Aktiva kopplade till SvSF ska inte tävla mot ryska och 
Belarusiska aktiva. 
Kort sammanfattning av motionssvar: 
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Förbundstyrelen står bakom intentionen i motionen och har redan fattat beslut som 
ligger i linje med det som motionärerna föreslår. FS anser dock att detta inte är en 
årsmötesfråga utan bör hanteras löpande av FS för att snabbt kunna besluta utifrån 
förändringar omvärldssituationen.  
 
FS yrkade på avslag på motionen 
Stockholms Skyttesportförbund yrkade på bifall för motionen. 
 
Beslut motion: 
Förbundsmötet beslutade avslå motionen efter omröstning med följande röstetal,  
8 bifall och 32 avslag. 


 


ÅM22-11 Fastställande av verksamhetsplan och budgetram för nästkommande tre åren (2022-
24) (bifogas originalprotokollet).  
Bo Ohlsson föredrog verksamhetsplan och Jonas Edman föredrog budgetram för 
nästkommande tre år på ett informationsmöte innan förbundsmötet.  
Beslut Förbundsmötet fastställde verksamhetsplan och budgetram för nästkommande 
tre år. 


 
ÅM22-12 Fastställande av inträdes-, medlems- och övriga avgifter för nästkommande år.  


Inlägg FS föreslår oförändrade 
 Jonas föredrar.  


Föreningens årsavgift till förbundet SEK 1 500/förening 
Tävlingslicens senior SEK     300/person 
Tävlingslicens junior (tom året man fyller 21) SEK     150/person 
Beslut Förbundsmötet beslutade om oförändrade avgifter för 2023 enligt ovan 
föreslagna.        


 
ÅM22-13 Val på ett år av ordförande i SvSF, tillika ordförande i FS.   


Ulla Samuelsson, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete. 
Valberedningen föreslog omval av Bo Ohlsson, Stavsjö. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval Bo Ohlsson, 
Stavsjö som ordförande för en tid av ett år. 


 


ÅM22-14 Val på två år av tre ledamöter i FS (och eventuella fyllnadsval) 
Valberedningen föreslog Johan Carlson, Luleå Omval, Margareta Ekberg-Emilsson, 
Lindome Omval och Lars-Erik Bjuhr, Öckerö Nyval 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Johan Carlson, 
Luleå och Margareta Ekberg- Emilsson, Lindome samt nyval Lars-Erik Bjuhr, Öckerö 
som ledamöter för en tid av två år. 


 


ÅM22-15 Val på ett år av två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) i FS 
Valberedningen föreslog omval för Erika Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, 
Årsta båda på ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Erika 
Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, Årsta som ungdomsrepresentanter i 
förbundsstyrelsen för en tid av ett år.  
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ÅM22-16 Fastställande av två ledamöter, med olika kön, i FS från respektive sektion (valda vid 
respektive sektionsmöte)  
Gevär: Mikael Svensson, Alvesta och Emma Wallerström, Falun 
Pistol: Maria Jermolin, Sveg och Mattias Thomsson, Hasslö 
Lerduva: Bertil Nilsson, Hestra och Hellen Andersson, Höör 
Viltmål: Patrik Wilhelmsson, Långaryd och Lise-Lotte Kiderud Helsingborg 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val.  
 


ÅM22-17 Val på ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa.  
Valberedningen föreslog omval för revisor Stefan Norell, Grant Thornton auktoriserad 
revisor och för revisorssuppleant Josefine Fors, Grant Thornton auktoriserad revisor.   
Valberedningens förslag för lekmannarevisorerna blev omval av Mats Fagerström, 
Rödby och nyval för Eva Eklöf, Storfors. Samt omval för ersättare föreslogs Erika Sjöö, 
Boden samt för Gösta Dahlberg, Sköndal.  
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag.  
Revisorer och ersättare för denne:  
Omval för Stefan Norell, Grant Thornton, auktoriserad revisor och omval för Josefine 
Fors, Grant Thornton, ersättare för auktoriserad revisor.  
Båda på en tid av ett år.  
Lekmannarevisor och ersättare för denne:  
Omval för Mats Fagerström, Rödeby, lekmannarevisor och nyval för Eva Eklöf, 
Storfors, lekmannarevisor. Som ersättare lekmannarevisor omvaldes Erika Sjöö, Boden 
och Gösta Dahlberg, Sköndal.   
 


ÅM22-18 Beslut om ombud och ersättare till Riksidrottsforum.    
Förslag att FS får mandat att utse representanter till Riksidrottsforum.  
Beslut: Förbundsmötet beslutade att ge FS mandat att utse representanter till 
Riksidrottforum.  
 


ÅM22-19 Val av ordförande och vice ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i 
valberedningen. 
Lekmannarevisorernas föreslog omval för Ulla Samuelsson som ordförande samt 
omval för vice ordförande Lars Björk. Omval av ungdomsrepresentant Anna Grönlund 
och nyval för Simon Sanden. För en tid av ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt lekmannarevisorernas förslag. Omval för Ulla 
Samuelsson som ordförande, omval för Lars Björk som vice ordförande och 
ungdomsrepresentanter i SvSF valberedning, omval för Anna Grönlund samt nyval för 
Simon Sandén, samtliga på en tid av ett år.   
 


ÅM22-20 Fastställande av två ledamöter per sektion, valda vid respektive sektionsmöte, att 
ingå i SvSF:s valberedning och följa plan för sektionernas representation.  
Mötet fastställde för: 
2022 Man, Gevär: Bert-Ove Hägglund, Ramselefors  
2022 Kvinna, Pistol: Zenitha Bjuhr, Öckerö 
2022 Kvinna, Viltmål: Jenny Berlin. Knutby 
2022 Man, Lerduva: Jesper Brengdahl, Tranås 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val och följer valberedningens plan 
för 2022. 
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ÅM22-21 Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden. 
 


ÅM22-22 Mötet avslutas. 
Mötesordförande, Mikael lämnar över ordet till Bo Ohlsson som tackar för fortsatt 
förtroende och vill också passa på och tacka Tomas Skarpsvärd, Therese Lundqvist 
och Josefin Warg som lämnar styrelsen. Hälsar Lars-Eric Bjuhr välkommen som också 
tackar för förtroendet.  
 


 


 


Vid tangenterna     Ordförande 


 


Erika Öhrling     Mikael Jansson 


Sekreterare 


 


 


 


Justerat     Justerat 


 


Filip Hofman     Hellen Andersson 
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