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STOCKHOLMS SKYTTESPORTFÖRBUNDS ORGANISATION 2020 

                      

                 Mandat t o m 

Förbundsstyrelse                     förbundsmötet 

Styrelseordförande  Per Jonasson   2021 

Kassaförvaltare  Inger Blockmar  2022 

Sekreterare   Gösta Dahlberg  2022 

Ungdomsansvarig  Vakant   2021 

Utbildningsansvarig   Lars Grenius   2021 

Grenrepresentant Gevär/Nat Lennart Pree   2022 

Grenrepresentant Gevär/Sport Jan-Erik Buckard  2021 

Grenrepresentant Lerduva-viltmål Peter Olsson   2021 

Representant för pistolsektionen Olle Tuvell   2021 

 

Arbetsutskott  Per Jonasson 

   Inger Blockmar 

   Gösta Dahlberg 

   Lars Grenius 

   Lennart Pree 

 

 

 

* * * * * * * *  

    

 

Revisorer   Ivar Ahlberg   2021 

   Örjan Eriksson  2021 

   Jan Halling, suppleant  2021 

   Margareta Ottosson, suppleant 2021 

 

Valberedning  Ivar Ahlberg (sammankallande) 2021 

Mikael Nilsson  2021 

Magnus Malmlund  2021 

    

 

 

 

Förbundets årsmöte,  

Årsmötet avhölls den 30 september 2020 som ZOOM-möte 

Det var 13 valda ombud som var röstberättigade på årsmötet. 
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VERKSAMHETEN 2020 

 

Styrelse- och AU-sammanträden mm 

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden, samt tre 

möten i AU. 

Posten som ungdomsansvarig har fortsatt varit vakant. 

Styrelsen har varit representerad vid Skytteriksdagen samt vid Skytteforum. 

 

Ekonomi 

Verksamhetens ekonomiska utfall och förbundets ekonomiska ställning samt resultat- och 

balansräkning redovisas separat. 

Under verksamhetsåret har StSF administrerat utbetalning av bidrag från A&B. På grund av 

Corona-pandemin har beslut tagits att resterande bidrag kan tas ut även under 2021. 
 

Utbildning: 

SCATT-utbildning med teori, praktik och tränartips för ungdomsledare m fl hölls 5 februari i 

Bromma-Solnas luftgevärslokal. Karl Olsson var lärare för de 25 deltagarna. 

Föreningstränarutbildning och ungdomsledarträffar som planerades under 2020 har inte kunnat 

genomföras på grund av rådande pandemisituation. 

 

Lerduva-Viltmål 

Jaktskyttegrenarnas 2020 blev som för så mycket annat kraftigt reducerat. Redan tidigt beslutade 

banansvariga att anpassa verksamheten till de så småningom ganska rigorösa regler gällande 

sammankomster och avstånd mellan individer. Dock hann man genomföra traditionellt fältskytte 

hagel tidigt på våren och sen även en fältskjutning kula före pandemins andra våg. Båda med 

bantat antal skyttar och utan inomhusfaciliteter. Planerat DM i sporting ställdes in på våren men 

ett rumphugget DM viltmål 80m sköts på sommaren. 

2021 kommer att börja i samma tonart men efter vaccinering bör skyttet kunna ta fart. Distriktet 

har banor för att genomföra DM tävlingar i viltmålsgrenarna samt både trap och sporting däremot 

saknar vi bana för att klara skeeten. Kanske kan vi samordna ett sådant mästerskap med Upplands 

SDF som har fullgod bankapacitet men vi måste vänta tills pandemin lagt sig. 

 

Gevär och Pistol 

Verksamheterna redovisas separat. 

 

Övrigt 

Förbundets mål är som alltid att samtliga grenar skulle hålla mästerskap. Detta har uppnåtts inom 

Pistol men tyvärr inte inom Gevär och Lerduva-Viltmål beroende på Corona-pandemin. 

 

Styrelsen tackar varmt alla de personer, föreningar och organisationer som under året bidragit i 

verksamheten och gett förbundet sitt fulla stöd. 

 

Stockholm i mars 2021 

 

Per Jonasson 

Ordförande i StSF 


