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Protokoll fört vid årsmöte för Stockholms Skyttesportförbund 
verksamhetsåret 2021 
 Video/telemöte den 24 mars 2022 kl 19.00 
 

1. Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 15 röster. 
 

2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  

Mötet anses vara stadgeenligt utlyst. 
 

3. Fastställande av föredragslista för mötet 

Mötet fastställer den föreslagna föredragslistan. 
 

4. Val av ordförande för mötet  

Mötet väljer Bengt Svensson till mötesordförande. 
 

5. Val av sekreterare för mötet  

Mötet väljer Gösta Dahlberg till mötessekreterare. 
 

6. Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll  

Mötet väljer Örjan Eriksson och Ann-Kristin Jansson att jämte mötesordförande justera mötets 

protokoll. 
 

7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser  

Mötet godkänner verksamhets- och förvaltningsberättelse samt även ekonomisk plan och budget 

efter en kortare info avseende frågor om balansräkning. 

Det är lite svårt att följa hur tidigare fonder från A&B tagits över av StSF över tid. Styrelsen 

uppmanas jobba på en förbättring. Se även punkt 19. 
 

8. Föredragning av revisorernas berättelse  

Revisorernas berättelse presenterades, man tillstyrker att räkenskaper och balansräkning godkänns 

samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Mötet godkänner räkenskaper och balansräkning. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

10. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit. 

11. Behandling av ärenden som hänskjutits till mötet. 

Inga frågor har hänskjutits till mötet. 

12. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till StSF för 

verksamhetsåret 2023 

Verksamhetsplan och budget godkändes efter en del frågor från Camilla Johansson Mälarhöjdens 

PK som önskar att varje sektion ska bära sina egna kostnader. Diskussion leder till att besluts tas om 

att gemensamma kostnader ska flyttas till central budget. 

Förbundsstyrelsen föreslår att föreningarnas årsavgifter hålls oförändrade och detta bifalles. 
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13. Val på ett år av ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF styrelse  

Mötet väljer Per Jonasson till ordförande på ett år i StSF tillika ordförande på ett år i StSF:s styrelse. 

 

14. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter  

I tur att avgå är Gösta Dahlberg (sekreterare), Inger Blockmar (kassör) och Lennart Pree (gevär 

nationellt). Sekreteraren ska väljas på ett år på grund av att tidigare val varit ur fas. 

Vidare val en ledamot som ungdomsansvarig och en som utbildningsansvarig där posterna varit 

vakanta. Av dessa skall utbildningsansvarig väljas på ett år på grund av att tidigare val varit ur fas. 

I enlighet med valberedningens förslag beslutas om omval av Gösta Dahlberg, Inger Blockmar och 

Lennart Pree. 

Johan Berken väljs till utbildningsansvarig och Lovisa Bjare till ungdomsansvarig. 

 

15. Val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Mötet väljer två revisorer, Ivar Ahlberg och Örjan Eriksson. 

Som revisorssuppleanter omväljs Jan Halling och Margaretha Ottosson. 

 

16. Fastställande av pistolsektionens representant i StSF styrelse 

Pistolsektionen har valt Sara Nordgren. 

 

17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 

Mötet väljer Lars Berken (Ordförande) samt Patrik Johansson och Mikael Nilsson till valberedning. 

 

18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RFSISU:s årsmöte och SvSF 

förbunds och sektionsmöten 

Mötet hänskjuter till styrelsen att utse representanter. 

 

19. Information från styrelsen. 

Info om att kompletterande statuter för fördelning av fonderade medel kommer under året. 

StSF planerar att under året göra en inventering av skjutbane- och skytteverksamheten i distriktet. 

 

20. Tilldelning av förtjänsttecken och prisutdelning 
Länskyttens stipendium har tilldelats Robin Ekman och Jakob Hübinette. 
Eidenstiftelsens till Lisa Nyström och Sofia Rosberg. 
 

21. Mötets avslutning 

Bengt Svensson tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet. 

Stockholm den 24 mars 2022 

 

Bengt Svensson 

Mötesordförande 

  

Gösta Dahlberg 

Sekreterare 

   

Örjan Eriksson  

Justeringsman 

 Ann-Kristin Jansson 

Justeringsman 
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Protokoll fört vid årsmöte för Stockholms Skyttesportförbund 
verksamhetsåret 2021 
 Video/telemöte den 24 mars 2022 kl 19.00 
 


1. Fastställande av röstlängden 


Röstlängden fastställdes till 15 röster. 
 


2. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst  


Mötet anses vara stadgeenligt utlyst. 
 


3. Fastställande av föredragslista för mötet 


Mötet fastställer den föreslagna föredragslistan. 
 


4. Val av ordförande för mötet  


Mötet väljer Bengt Svensson till mötesordförande. 
 


5. Val av sekreterare för mötet  


Mötet väljer Gösta Dahlberg till mötessekreterare. 
 


6. Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll  


Mötet väljer Örjan Eriksson och Ann-Kristin Jansson att jämte mötesordförande justera mötets 


protokoll. 
 


7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser  


Mötet godkänner verksamhets- och förvaltningsberättelse samt även ekonomisk plan och budget 


efter en kortare info avseende frågor om balansräkning. 


Det är lite svårt att följa hur tidigare fonder från A&B tagits över av StSF över tid. Styrelsen 


uppmanas jobba på en förbättring. Se även punkt 19. 
 


8. Föredragning av revisorernas berättelse  


Revisorernas berättelse presenterades, man tillstyrker att räkenskaper och balansräkning godkänns 


samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 


Mötet godkänner räkenskaper och balansräkning. 
 


9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  


Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 


 


10. Behandling av inkomna motioner 


Inga motioner har inkommit. 


11. Behandling av ärenden som hänskjutits till mötet. 


Inga frågor har hänskjutits till mötet. 


12. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till StSF för 


verksamhetsåret 2023 


Verksamhetsplan och budget godkändes efter en del frågor från Camilla Johansson Mälarhöjdens 


PK som önskar att varje sektion ska bära sina egna kostnader. Diskussion leder till att besluts tas om 


att gemensamma kostnader ska flyttas till central budget. 


Förbundsstyrelsen föreslår att föreningarnas årsavgifter hålls oförändrade och detta bifalles. 


 







 
13. Val på ett år av ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF styrelse  


Mötet väljer Per Jonasson till ordförande på ett år i StSF tillika ordförande på ett år i StSF:s styrelse. 


 


14. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter  


I tur att avgå är Gösta Dahlberg (sekreterare), Inger Blockmar (kassör) och Lennart Pree (gevär 


nationellt). Sekreteraren ska väljas på ett år på grund av att tidigare val varit ur fas. 


Vidare val en ledamot som ungdomsansvarig och en som utbildningsansvarig där posterna varit 


vakanta. Av dessa skall utbildningsansvarig väljas på ett år på grund av att tidigare val varit ur fas. 


I enlighet med valberedningens förslag beslutas om omval av Gösta Dahlberg, Inger Blockmar och 


Lennart Pree. 


Johan Berken väljs till utbildningsansvarig och Lovisa Bjare till ungdomsansvarig. 


 


15. Val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter 


Mötet väljer två revisorer, Ivar Ahlberg och Örjan Eriksson. 


Som revisorssuppleanter omväljs Jan Halling och Margaretha Ottosson. 


 


16. Fastställande av pistolsektionens representant i StSF styrelse 


Pistolsektionen har valt Sara Nordgren. 


 


17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 


Mötet väljer Lars Berken (Ordförande) samt Patrik Johansson och Mikael Nilsson till valberedning. 


 


18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RFSISU:s årsmöte och SvSF 


förbunds och sektionsmöten 


Mötet hänskjuter till styrelsen att utse representanter. 


 


19. Information från styrelsen. 


Info om att kompletterande statuter för fördelning av fonderade medel kommer under året. 


StSF planerar att under året göra en inventering av skjutbane- och skytteverksamheten i distriktet. 


 


20. Tilldelning av förtjänsttecken och prisutdelning 
Länskyttens stipendium har tilldelats Robin Ekman och Jakob Hübinette. 
Eidenstiftelsens till Lisa Nyström och Sofia Rosberg. 
 


21. Mötets avslutning 


Bengt Svensson tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet. 


Stockholm den 24 mars 2022 


 


Bengt Svensson 


Mötesordförande 


  


Gösta Dahlberg 


Sekreterare 


   


Örjan Eriksson  


Justeringsman 


 Ann-Kristin Jansson 


Justeringsman 
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