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Protokoll 
 

Protokoll: 3/2020 Styrelsemöte 
 

Datum: 2020-05-04  
 
Plats: Styrelsebeslut fattade via E-post. 
 

Svar via e-post: Jonas Hultgren, Pär Karlsson, Stefan Håkansson, Mattias Nilsson, Herman Fagerström. 
Ej svarat: Mattias Nordlander, Johan Yngveson, Rebecca Ivarsson, Thomas Yngveson. 

 
§28 Mötets öppnande 

 
Mötet 2020-05-04 ersattes med beslut fattade via e-post p.g.a. rådande situation med covid-19. 
 

§29 Dagordning 

 
Föreliggande dagordning godkändes. 

 
§30 SvSF:s förbundsmöte 2020-05-17 (kommer bli ett helt digitalt möte via Zoom) 

 
Mattias kommer att vara representant för Blekinge. 
De viktigaste punkterna enligt SvSF:s föredragningslista till mötet behandlades. 
 
Verksamhetsberättelsen 2019 
Styrelsen beslutade att rösta för att godkänna punkten. 
 
Förvaltningsberättelse SvSF med årsredovisning 2019 
Styrelsen beslutade att rösta för att godkänna punkten. 
 
Lekmannarevisors berättelse 
Styrelsen beslutade att rösta för att godkänna punkten. 
 
Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning 
Styrelsen beslutade att rösta för att godkänna punkten. 
 
Proposition 1 stadgeändring 
Styrelsen beslutade att rösta för att godkänna propositionen. 
 
Motion förändring av stadgar för valberedningar i Skyttesportförbundet 
Styrelsen beslutade att rösta för att godkänna motionen. 
 
Fastställande av inträdes-, medlems- och övriga avgifter för nästkommande verksamhetsår 
Styrelsen har inte sett något liggande förslag, men utgår från att förslaget kommer vara  
oförändrade avgifter. Om så är fallet beslutar styrelsen att rösta för att godkänna punkten. 
Avviker förslaget kan omvärdering ske i frågan. 
 
Verksamhetsplan SvSF 2020-2022 samt budget 2020 
Styrelsen beslutade att rösta för att godkänna punkterna. 
 
Valberedningens förslag 2020 
Styrelsen beslutade att rösta enligt de förslag som valberedningen lagt. 
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Lekmannarevisorers förslag till valberedning 
Styrelsen beslutade att rösta enligt de förslag som lekmannarevisorerna lagt. 
 

§31 Nästa möte 
 
Nästa möte hålls enligt tidigare lagd plan: 
Möte 4: måndag 24 aug hemma hos Jonas, Ekenäsv. 34 Ronneby. Kl. 18:30. 
Möjlighet till att koppla upp sig online till mötet kommer finnas. 

 
§32 Avslutning 

 
E-postkonversationen avslutades. Ordföranden tackade för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


