
ÖSTERGÖTLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND 
 
 

Protokoll fört vid Östergötlands Sportskytteförbunds årsmöte måndag den 23 februari 2009. 
Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping. 
Totalt deltar ca 70 personer. 
 
§ 1        Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd. 
 Ordförande Mathias Jönsson hälsar alla närvarande välkomna till detta historiska 
 årsmöte, där ett helt nytt skytteförbund ska bildas. Härefter förrättas upprop varefter 
 röstlängden fastställs. 
 
§ 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 Årsmötet har varit utlyst tre veckor genom bl a inbjudan till samtliga medlemsföreningar. 
 Förklaras årsmötet stadgeenligt utlyst. 
 
 § 3 Fastställande av föredragningslista 
 Beslutar mötet fastställa utsänd föredragningslista. 
 
§ 4 Val av ordförande för mötet 
 Utses Mathias Jönsson att leda årsmötet. 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet 
 Utses Olle Wester att föra protokoll över mötesförhandlingarna. 
 
§ 6 Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 
 Utses Anders Avhede och Tony Ekstam att justera dagens protokoll. 
 
§ 7 Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser för Östergötlands Sportskytte-
 förbund 
 Ordföranden föredrar utsänd verksamhetsberättelse för 2008. Vissa redaktionella 
 ändringar och tillägg görs. Härefter föredras bokslut för 2008. 
 Beslutar årsmötet godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelserna med de gjorda 
 ändringarna och tilläggen, samt lägga dessa till handlingarna. 
 
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse ang räkenskaper för Östergötlands Sportskytte-
 förbund 
 Ordföranden läser upp revisorernas berättelse som härefter läggs med godkännande till 
 handlingarna. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Östergötlands Sportskytteförbund 
 Beviljar årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret. 
 
§ 10 Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
 a) Beslutar årsmötet enhälligt att förbundet antar det nya namnet Östergötlands      
     Skyttesportförbund. 
 b) Ordföranden föredrar förslag till stadgar för det nya förbundet. Härefter lämnas    
     ordet fritt. Beslutar årsmötet enhälligt anta de nya stadgarna. 
 
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 
 Beslutar årsmötet anta årets verksamhetsplaner för Skytteförbundet och Ungdomsskytte-
 förbundet som sina egna, med tillägg av diverse utbildningar och tävlingar. 



 Föredrar Bo Ohlsson förslag till budget för 2009, vilket av naturliga skäl blir ett övergångs-
 år. I förslaget ingår även medlemsavgift på 10:- kr / medlem, dock max 500:- kr / förening. 
 Totalt sett framläggs förslag till underbalanserad budget p g a stor osäkerhet både vad 
 gäller inkomster och utgifter under detta första verksamhetsår. 
 Härefter lämnas ordet fritt. 
 Beslutar årsmötet anta förslag till nya medlemsavgifter samt budgeten i sin helhet. 
 
§ 12 Val av ordförande i förbundet, tillika dess styrelse 
 Beslutar årsmötet välja Mathias Jönsson som ordförande på 1 år. 
 
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter 
 Beslutar årsmötet välja Bo Ohlsson och Roger Johansson som styrleseledamöter på 2 år, 
 samt Olle Wester och  Roland Berg på 1 år. 
 
§ 14 Val av revisor jämte suppleant 
 Besluta årsmötet välja Mikael Varverud som ordinarie revisor samt Gunnar Pettersson som 
 suppleant. Meddelas att ÖIF utsett Björn Johansson som revisor. 
 
§ 15 Fastställande av sektionernas representanter i styrelsen 
 Beslutar årsmötet välja följande som ordinarie sektionsrepresentanter i styrelsen: 
 Gevär:  Niklas Moberg 
 Pistol:  Björn Almgren 
 Automat: Kurt Harrström 
 Lerduvor: Göran Steen 
 Viltmål: Håkan Hemäng 
 Ungdom: Malin Karlsson 
 
§16 Val av valberedning 
 Beslutar årsmötet välja Tommy Jonsson som ordförande i valberedningen samt Göran 
 Eriksson som ledamot. Då inget annat förslag framfördes på ytterligare en ledamot, 
 beslutar årsmötet uppdra åt styrelsen att utse sådan. 
 
§ 17 Val av ombud till distriktsårsmöte och SvSF förbunds- och sektionsårsmöten 
 Beslutar årsmötet uppdra åt styrelsen utse dessa. 
 
§ 18 Information 
 a) Informerar Bertil Hård om SISU Östergötland och dess utbildningsverksamhet. Han 
 flaggar särskilt för kurs i mental träning 29/3 med Jonas Jacobsson samt kurser för LOK-
 ansökningar. 
 b) Informerar Josefin Karlsson om kommande sommars Sports Camp i Norrköping. 
 c) Informerar Bo Ohlsson om Östgötaskyttet, speciellt årets första nummer. 
 d) Informerar Håkan Hemäng om idrottslyftet. 
  
§ 19 Avslutning 
 Förklarar ordföranden årsmötet avslutat samt inbjuder till efterföljande supé och 
 prisutdelningar. 
 
 
 
 
 Mathias Jönsson   Anders Avhede   Tony Ekstam 
 Ordförande    Justeringsman    Justeringsman 


