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Protokoll fört vid styrelsemöte för Södermanlands Skyttesportförbund 2022-03-17. 

Mötet hölls digitalt på Teams. 

Närvarande Jan Nilsson, Christer Rosenberg, Tomas Ulming och Peter Ekström. 

Meddelat förhinder Lars-Erik Enqvist 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Nilsson öppnade mötet 

 

2. Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes med tillägg av  

5 e, Skrivelse beredskap 

6 c, Datum distrikstfinalen Korthållscupen 

6 d, Kallelse Årsmöte SISU 

6 e, Kallelse Årsmöte Svenska Skyttesportförbundet 

7 b, Inbjuden föreläsare årsmötet 

8 b, Revidera/uppdatera regelverk reseersättning SM-resor 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Protokoll styrelsemöte 2022-01-24 godkändes och lades till handlingarna 

 

4. Ekonomi 

a) Likvida medel – 1 004 000 kr i likvida medel. Fondvärdet har minskat med 13 % 

under 2022. 

 

5. Rapporter/skrivelser 

a) Utbildningstimmar 2021 – utgår (redovisat möte 2022-01-24) 

b) Skyttiaden 2021–2022 – 7 skyttar till Riksfinal i Rottne från Södermanlands 

Skyttesportförbund. Idun Sundell, Bogsta, segrade i klass LSi15 och Malva 

Larsson, Åker-Länna, kom 7 i klass LSi 11. Södermanlands Skyttesportförbund 

skall påtala att resultatgivningen (ut på nätet) under tävlingsdagarna var under all 

kritik. 

c) Enkät till föreningarna – 7 st svar (av möjliga 40) har kommit in. Påminnelse skall 

skickas ut 2022-03-17. 

d) Svenska Skyttesportförbundet, gevärssektionen – Årsmöte 2022-03-12 hölls i 

Rottne och även digitalt. Peter deltog digitalt på mötet. 

e) Skrivelse beredskap – 2 har kommit från Svenska Skyttesportförbundet som 

information och en önskan om att distribuera vidare. Peter fick i uppdrag at orda 

detta. 
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6. Kommande mötesdagar/tävlingar/arrangemang 

a) Förbundsmästerskap lg – nytt datum och plats skall finnas framme snarast 

b) Hemmabanetävlingen lg – Dålig disciplin på redovisningen. Nästa år kommer 

sista dag för redovisning att gälla stenhårt. Prisutdelning för årets tävling på 

årsmötet 2022-04-28. Jan Nilsson ordnar med priser. 

c) Förbundsomgång korthållscupen – Peter håller kollen på inbjudan och ordnar 

med datum och tävlingsplats. 

d) Årsmöte SISU – kolliderar med Södermanlands Skytteförbunds årsmöte. Peter 

skickar ett svar att vi inte kan deltaga pga. eget årsmöte. 

e) Årsmöte Svenska Skyttesportförbundet – Beslut tas på konstituerande möte om 

vilka som skall representera förbundet. 

 

7. Inför årsmötet 2022 

a) Verksamhetsberättelse årsmötet – klar 

b) Inför årsmötet 

- Valberedningen – aktiverad 

- Inbjudna pristagare – utskick 28 mars 2022 

- Kallelse årsmöte – utskick 28 mars 2022 

- Verksamhetsplan – upprättad 

- Inbjudna föreläsare – Erica Öhrling, Svenska Skyttesportförbundet, kommer 

att berätta om återstartsbidraget 

 

8. Övriga frågor 

a) Förbundets priser/vandringspriser – Peter visade hur det såg ut på 

vandringspriser k-pist och denna fråga bordlades till nästkommande ordinarie 

styrelsemöte (maj 2022). 

b) Revidera/uppdatera regelverk för reseersättning till SM tävlingar – frågan 

bordlades. Peter tar fram ett förslag till nästkommande ordinarie styrelsemöte 

(maj 2022). 

 

9. Reseersättning  

 

10. Nästa sammanträde 

Konstituerande möte efter årsmötet 28 april 2022 

 

11. Mötets avslutning 

Ordförande Jan Nilsson avlutade mötet  

 

 

Justeras   Vid protokollet 

 

 

………………………………………… ……………………………………… 

Jan Nilsson   Peter Ekström 


