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Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte onsdagen den 4 mars 2015. 

Plats: Idrottens Hus, Norrköping 

Totalt deltog 45 personer 

 

§ 1) Mötets öppnande 

Ordförande Mathias Jönsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2) Upprop och fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 33 ombud från 20 föreningar. 

§ 3) Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

Årsmötet har varit utlyst tre veckor genom publicering på förbundets hemsida samt 

på Svenska Skyttesportförbundets hemsida och utskickad med epost eller brev till 

alla föreningar. Förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst. 

§ 4) Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes enligt bilaga 4. 

§ 5) Val av ordförande för mötet 

Till mötesordförande valdes Mathias Jönsson. 

§ 6) Val av sekreterare för mötet 

Till mötessekreterare valdes Bo Ohlsson. 

§ 7) Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 

Till justeringsmän valdes Fredrik Hallgren och Joakim Strömberg. 

§ 8) Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna föredrogs. Beslutades lägga 

verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. 

§ 9) Föredragning av revisorernas berättelse 

Revisionsberättelse föredrogs enligt bilaga 5. Resultat och balansräkning fastställdes. 

Det redovisade resultatet balanseras i det nya årets räkning.  

§ 10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

§ 11) Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag 

ingivits i den ordning som sägs i 12 § i stadgarna: 

a) Beslutades att ändra till rullande valberedning mellan föreningarna enligt bilaga 3. 

§ 12) Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till SDF för 

verksamhetsåret 

Fastställdes oförändrad medlemsavgift om 400 kr per förening samt verksamhetsplan 

och budget enligt bilaga 1 och 2. 

§ 13) Val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse 

Valberedningen föreslår omval av Mathias Jönsson. Årsmötet beslutar enligt 

valberedningens förslag. 

§ 14) Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår omval av Bo Ohlsson, Krokeks Skf och nyval av Thomas 

Persson, Linköpings Skf. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
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§ 15) Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant samt anmälan av vem som är 

utsedd av Östergötlands Idrottsförbund som revisor. 

Valberedningen föreslår omval av Mikael Varverud som ordinarie och Gunnar 

Pettersson som suppleant. Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

Meddelas att ÖIF utsett Björn Johansson som revisor. 

§ 16) Fastställande av sektionernas representanter i SDF styrelse 

Beslutar årsmötet fastställa följande som ordinarie sektionsrepresentanter i styrelsen: 

Gevär: Jan Lorin, Skänninge Skg 

Pistol: Björn Almgren, Norrköpings PK 

Kpist: Torbjörn Andersson, Norrköpings Skg 

Lerduvor och viltmål: Mats Lundberg, Östgöta Jaktskytteklubb 

Ungdom: Camilla Joelsson, Gullbergs Härads Skg 

 

§ 17) Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 

Fastställdes enligt propositionen att valberedningen består av ordförande eller utsedd 

person från Finspongs Skg (Niklas Moberg), Norrköpings Skf (Fredrik Hallgren) och 

Engelholms Jsk intill årsmötet 2016. 

§ 18) Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF 

förbunds- och sektionsmöte 

Beslutar årsmötet uppdra åt styrelsen att utse dessa 

§ 19) Information 

Uppkomna frågor besvarades. 

§ 20) Årsmötets avslutande 

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

Härefter följer prisutdelning till årets skytt Michael Svensson, Finspongs Skg, årets 

ungdomsledare Niklas Moberg, Finspongs Skg och Roger Johansson, Mjölby Pk och 

årets förening Linköpings Skytteförening. Lennart Andersson, Gullbergs Härads Skg 

förärades förbundets förtjänstmedalj i guld. 

 

 

 

 

Bo Ohlsson Mathias Jönsson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Fredrik Hallgren Joakim Strömberg 

Justeringsman Justeringsman 


