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§1 Motet bppnas

Janine Kettels fbrklarade motet bppnat och halsade alia deltagare varmt valkomna.

§2 Upprop och fullmaktsgranskning samt faststallande av rbstlangd for motet pa grundval
av den rbstlangd som FS har uppra'ttat for SDF/SkSF. (En rbst per fbrening enligt
tidigare rutiner)

Upprop av samtliga narvarande rbstberattigade fbreningar och representanter for dessa.
Rbstlangden faststalldes till 14 rbstberattigade ombud. Antal narvarande 27stycken, inkl. 5 fran SkSF
styrelsen fran totalt 18 fbreningar.

§3 Fraga om motets stadgeenliga utlysning

Arsmbtet beslbt att kallelsen var utskickad i tid och att arsmbtet darmed var stadgeenligt utlyst.
Noterades fordndring for dagen, med slopad maltid, installd information av RF-SISU Skane och
komprimerat program for att minimera tiden, med hansyn till rekommendationer kring
spridningsrisken av Corona-viruset. Darmed aterstod endast arsmoten under denforforsta gangen
samordnade motesdagen med SkSF:s Gevarssektion.

§4 Faststallande av foredragningslista for motet

Arsmbtets foredragningslista godkandes i sin helhet.

§5 Val avordfbrande for motet

Arsmbtet valde Jan-Ola Olsson till ordfbrande for motet.

§6 Val avsekreterare for motet

Arsmbtet valde Anna Lbfvander till sekreterare for motet.

§7 Val av tva personer att ja'mte mbtesordfbranden justera motets protokoll

Arsmbtet valde Thomas Jogmark/Furulund och Richard Nilsson/Skurup att ja'mte ordfbrande justera
protokollet.

§8 Fbredragning av verksamhets- och fbrvaltningsberattelser for 2019

Jan-Ola redogjorde i korta drag for verksamhetsberattelsen for 2019 och Bosse fbredrog
fbrvaltningsberattelsen for 2019.

Verksamhets- och fbrvaltningsbera'ttelse godkandes i sin helhet.

§9 Fbredragning av revisorernas berattelse

Revisionsberattelsen presenterades av revisor Lennart Albinsson.

§10 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens fbrvaltning for verksamhetsaret 2019.

Arsmbtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2019.

§11 Behandling av arenden som av styrelsen hanskjutits till motet, om vilka fbrslag ingivits
i den ordning som sags i stadgarnas 12§

Styrelses fbrslag till revidering av stadgar fbredrogs av Lars Lennartsson.

Synpunkt fran Christer Olofsson att i 21 § a'ven inkludera en skrivning kring att valberedningens
fbrslag endast ska fa lov att omfatta personer som a'r vidtalade och har accepterat inval.

Efter votering beslutade motet att behalla 21 § enlig styrelsens fbrslag. Motet godkande de Q i '/
uppdaterade stadgarna enligt styrelsens fbrslag.
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§12 Faststallande av verksamhetsplan och budget for 2020 samt foreningarnas arsavgift till
SkSF och respektive sektioner 2021. SkSF/200kr, G/300kr, L/300kr, P/lOOkr.

Verksamhetsplanen for 2020 har funnits tillganglig pa hemsidan sedan den 14/3. Verksamhetsplanen
godkandes av arsmbtet.

Bosse fbredrog budgeten for 2020 inkl. arsavgifter for 2021, vilken godkandes av arsmbtet.
Styrelsens fbrslag pa ofbrandrad arsavgift till SkSF och sektioner for 2021 godkandes av arsmbtet.

§13 Val pa ett ar av ordfbrande i SkSF, tillika ordfbrande i SkSF styrelse, nuvarande Janine
Kettels.

Janine Kettels valdes till ordforande i SkSF, tillika ordfbrande i SkSF styrelse.

§14 Val pa tva ar av tva ordinarie styrelseledambter. Nuvarande Jane Jbnsson och Roger
Persson.

Valberedningen fbreslog Christer Olofsson samt en post som vakant. Arsmbtet beslutade va'lja
Christer Olofsson som ordinarie styrelseledamot. En post som ordinarie styrelseledamot ar vakant.

§15 Val pa ett ar av en styrelsesuppleant. Nuvarande Thomas Quist.

Mbtet/valberedningen fbreslog Thomas Quist. Arsmbtet beslutade enligt detta forslag.

§16 Val pa ett ar av tva revisorer och tva revisorssuppleanter. Nuvarande Lennart
Albinsson och Anette Jbnsson samt Bengt Sturesson och Helen Lennartsson

Valberedningen fbreslog omval av Lennart Albinsson och Anette Jbnsson till revisorer samt Helen
Lennartsson som revisorssuppleant. En post som revisorssuppleant ar vakant. Arsmbtet beslutade
va'lja Lennart Albinsson och Anette Jbnsson till revisorer samt Helen Lennartsson som
revisorssuppleant. En post som revisorssuppleant ar vakant.

§17 Faststallande av sektionernas representanter i SkSF styrelse

Sektionsrepresentanterna faststalldes enligt nedan:
Geva'r: Lars Lennartsson
Pistol: Lasse Amnestal
Lerduva: Mats Lindback.
Ungdom: Vilande
Viltmal: Vilande

§18 Val av ordfbrande och tre ledambter i Valberedningen.
Nuvarande, Lars-Inge Schbn/L, Christer Olofsson/G och Marcus Linden/G.
1 plats vakant. Ordfbrande Lars-Inge Schbn.

Arsmbtet fbreslog och beslutade om omval av Marcus Linden/G. Beslutades att uppdra at styrelsen
for SkSF att tillskriva bvriga sektioner och uppdra at dessa, att snarast inkomma med forslag till
styrelsen, pa kandidatertill valberedning.
Till ordfbrande i Valberedningen valdes Marcus Linden/G /rJ^
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§19 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mbte och SvSF
fbrbunds- och sektionsmote.

Styrelsen ges uppdrag att sja'lva utse representanter till motena.

§20 Ovriga fragor

Onskemal fran Christer Olofsson att ta fram Instruktion till valberedningen. Styrelsen gavs i uppdrag
att ta fram detta for kommande ars valberedningsarbete.

§21 Utdelning av fbrtjanstmedaljer och SM-premier 2019.

Utdelning av fbrtjanstmedaljer samt uppskattning till narvarande skanska SM-vinnare fran 2019.

Fbrtjanstmedalj i guld delades ut till:

Hakan Fritz Landskrona

Roland Pettersson Skurup

Narvarande SM vinnare:
Ingemar Mansson/Helsingborg, Niklas Jogmark/Furulund, Viktor Lindgren/Sjbbo

§22 Motet avslutas

Jan-Ola tackade for visat intresse och fbrklarar motet avslutat.

Vid protokollet

\ApL_

Anna Lbfvander

Justeras

Motestfrdforande

Justeras

Thomas Jogmark Richard Nilsson


