ALINGSÅS SKYTTEKRETS
Kallelse till Alingsås Skyttekrets Årsmöte i skyttepaviljongen, Bolltorp, Alingsås
torsdagen den 10 april 2014 kl 18.30.
Föredragningslista (preliminär):
1
Årsmötets öppnande.
2.
Upprop av kretsstyrelse och ombud.
3.
Val av ordförande för årsmötet.
4.
Val av sekreterare för årsmötet.
5.
Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet.
6.
Fråga om årsmötet sammankallats i laga ordning.
7.
Godkännande av föredragningslista.
8.
Godkännande av verksamhetsberättelse för 2013.
9.
Godkännande av resultat- och balansräkning för 2013.
10.
Revisorernas berättelse över revisionen av 2013 års räkenskaper och förvaltning
samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.
Fastställande av föreningars årsavgift till kretsen för 2014.
12.
Bestämma om Vårträffen och kretsens egna tävlingars genomförande på skjutbanan i Bolltorp.
För hyra av Bolltorps skjutbana äskar Alingsås Frivilliga skarpskytteförening 1000 kr per
tillfälle vid användande av traditionella papptavlor och vid användande av elektroniska tavlor
en grundavgift på 1500 kr per tävling plus 30 kr per deltagare.
13.
Godkännande av budget för 2014.
14.
Val:
 Val av ledamöter i kretsstyrelsen för tiden fram till årsmötet 2016.
Avgående: Olof Danielson, Lars Jansson, Bo Johansson, Leif Sannestål och Lars-Åke
Andersson. Lämpligen väljs fyra ledamöter för en tvåårsperiod och en ledamot för en
ettårsperiod för att komma i takt med de tre ledamöter som redan är valda fram till
årsmötet 2015.
 Val av ordförande i styrelsen fram till årsmötet 2015. Avgående: Olof Danielson.
 Val av en suppleant i styrelsen fram till årsmötet 2016. Avgående: Kasper Svensson.
 Val av två revisorer för år 2014. Avgående: Mats Andersson och Mikael Eriksson.
 Val av revisorsuppleant för år 2014. Avgående: Göran Blad.
 Val av tre ledamöter i valberedningen fram till årsmötet 2015.
Avgående: Bengt Jakobsson (ordförande), Leif Areback och Göran Blad.
 Val av en ledamot till valberedningen i Gevärssektionen i Västergötlands
skyttesportförbund. Avgående: Tore Norén.
15.
Diskussion om förslag och hitta möjligheter för föreningarna att få lägre årsavgift till Svenska
skyttesportförbundet.
16.
Övriga frågor, bl a information om skrivelse till VSSF om tävlingslicensdispens för propagandaskytte, särskilt för propagandaklasser i AT Hemmabana.
17.
Årsmötets avslutande.
Rösträtt vid årsmötet äger från varje förening ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock
högst 3 ombud per förening.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det enkel förtäring samt utdelning av mästerskapsmedaljer, ATplaketter och hederspriser för poängtävlingen säsongen 2013-2014.
Mikael Svensson kommer att berätta om IdrottOnline och andra administrativa datorverktyg till hjälp
i föreningarnas verksamhet.
Välkomna!
Styrelsen

