
Stockholm A&B skytteförbund 

Verksamhetsberättelse för 2019 

Verksamheten har i huvudsak bestått av tre delar: 

1 Kontakter med Krigsskolan Karlberg för att söka samverkan kring deras 

korthållsbana 

2 Granskning och beslut rörande bidragsansökningar 

3 Förvaltning av förbundets ekonomiska tillgångar. 

Korthållsbanan 

Olika lösningar för få tillgång till en korthållsbana inomhus har bearbetats under flera år. 

Förutsättningarna för att få utnyttja inomhusskjutbanan vid Karlberg bedöms ha förbättrats   

bl a sedan skjuthallens funktion som materielupplag har upphört.  

Vi har också fått besked om att vi får tillträde till skjutbanan i en omfattning som motsvarar 

en kväll per vecka under höst, vinter och vår. Förutsättningarna är bl a att alla skyttar är 

föranmälda, att alla samlas i samlad tropp vid vakten samt att en godkänd skjutledare ansvarar 

för verksamheten vid varje skjuttillfälle. 

Bidragsansökningar 

Eftersom år 2019 sedan tidigare beslutats blev Sthlm A&B skfbs sista verksamhetsår sökte 

styrelsen mot slutet av 2018 nå ut brett bland föreningarna med information om förbundets 

avslutande möjligheter att ge bidrag. Styrelsen tog bl a fram en förteckning över olika typer 

av bidrag som kunnat beviljas. Styrelsen har under 2019 beviljat bidrag till inköp av 

elektronik till skjutbanor, nya eller begagnade gevär samt skytteutrustning förutom bidrag för 

att höja säkerheten på skjutbanor, utbildningshjälpmedel, arrangörsbidrag och stöd för att 

kunna delta i tävlingar.  

Beviljade belopp och ändamål har redovisats i tidigare förvaltningsberättelser från åren 2006 

till och med 2018. Belopp som belastar år 2019 uppgick sammantaget till 2 526 105 kr.  

Ekonomisk förvaltning 

Nu när år 2019 snart är till ända kan konstateras att kapitalet i sin helhet har delats ut i bidrag 

till föreningar som ansökt. Vissa bidrag sträcker sig över flera år bl a stödet till NHT, 

arrangörsbidrag till vissa fältskjutningar och vissa resebidrag. Ansvaret för att administrera 

dessa bidrag övergår nu enligt stadgar och årsmötesbeslut på styrelsen för Stockholms 

skyttesportförbund.  

Förbundets ekonomiska ställning framgår av framlagda balans- och resultaträkningar.  

Förvaltningen har skett med bistånd av SEB enligt fastlagd policy med avseende på 

tillgångsslag och risknivåer (diskretionär förvaltning). 
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