
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för verksamhetsåret 2021 för Södermanlands Skyttesportförbund. 

 

Tid: torsdag 2022-04-28 klockan 19,00 

Plats: Stenkvista Lantbruksskola 

 

 

Förbundsordförande Jan Nilsson öppnade mötet 

 

1. Fastställande av röstlängd för årsmötet. Deltagande föreningar Barva IF, Bogsta skg, 

Eskilstuna skf, Mariefred-Kärnbo skf, Nyköpings skg, Oxelösunds skg, Selaö-Toresund skf, 

Strängnäs Pk, Trosa-Vagnhärads skf, Vrenaortens skg, Åker-Länna skg, Ärla skf och Östra 

Vingåkers skg.  

 

2. Fråga om mötet har utlysts på behörigt sätt. Kallelse till årsmötet sändes ut 2022-03-24 per 

mejl till föreningar/gillen. Mötet beslutade att årsmötet för verksamhetsåret 2021 är utlyst 

på behörigt sätt. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till mötesordförande valdes Jan Nilsson och till 

mötessekreterare valdes Peter Ekström. 

 

4. Val av 2 protokolljusterare. Kenth Sandberg, Barva IF och Torsten Karlsson, Vrenaortens skg 

valdes att justera protokollet. 

 

5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes. 

 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning 

a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes 

b)   Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste 

verksamhetsåret. Förvaltningsberättelsen genomgicks och godkändes. 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Mötes beslutade om 

ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 

9. Fastställande av avgifter från föreningar och gillen till Södermanlands Skyttesportförbund 

(gäller verksamhetsår 2023.) 

a) Enligt styrelsens förslag som är oförändrat dvs O kr för verksamhetsår 2023. 

Södermanlands Skyttesportförbund 

Hällbergavägen 22 

635 19 Eskilstuna 

Telefon  070-657 33 07 

skytteforbund.sodermanlands@telia.com 

 

mailto:skytteforbund.sodermanlands@telia.com


 

10. Fasställands av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023–2024 och budget för 

verksamhetsåret 2022-2023. Mötet beslutade att fastställa dessa. 

 

11. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.  

Inga propositioner eller motioner 

 

12. Val av     Valda 

a) Förbunds-/styrelseordförande för en tid av ett år Johan Jürss, nyval 

b) 2 ledamöter för en tid av två år   Peter Ekström 

     Lars-Erik Enqvi st 

c) 1 ledamot för en tid av ett år   Jan Nilsson,                                   

     fyllnadsval vakant plats 

d) 2 revisorer för en tid av ett år   Torsten Karlsson

     Tomas Soldin, nyval 

Revisorssuppleant för en tid av ett år  Martin Smedenborn, nyval 

e) 3 ledamöter i Valberedning för en tid av ett år  Göran Hägg,     

     sammankallande 

Mikael Rönnqvist 

Vakant 

f) Fastställande av Ungdomsrådet   Erika Lännström 

     Erik Ala-Kulju 

Ungdomsrådet fick i uppdrag 

att ta fram ett tredje namn  

g) Val av ledamot från Ungdomsrådet till styrelsen Erik Ala-Kulju 

  

13. Övriga frågor.  

 

14. Information. Styrelsen informerade angående Enkäten. 18 föreningar/gillen/klubbar har 

svarat. Med underlag av dessa svar kommer  

Södermanlands Skyttesportförbund och RF Sisu att med start i maj månad 2022 ha 

gemensamma föreningsträffar kommunvis. Start med Strängnäs. 

 

15. Information Svenska Skyttesportförbundet. Erika Öhrling informerade om återstartstödet 

och de möjligheter som finns att söka stöd/bidrag. 

 

16. Utdelning av förtjänsttecken, medaljer mm. Hpr, medaljer och diplom delades ut. 

 

17. Ordförande Jan Nilsson avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hällberga 2022-04-28 

 

Justeras 

 

…………………………………………… 

mötesordförande Jan Nilsson 

 

 

…………………………………………… 

mötessekreterare Peter Ekström 

 

 

…………………………………………… 

Torsten Karlsson 

 

 

…………………………………………… 

Kenth Sandberg 


