ALINGSÅS SKYTTEKRETS
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014-04-10 i Skyttepaviljongen, Bolltorp, Alingsås
1

Årsmötet öppnades av ordförande Olof Danielson.

2.

Upprop av styrelse. Ordinarie (närvarande): Olof Danielson, Jonny Karlsson, Sven-Olof
Bodin, Bo Johansson, Leif Sannestål, Lars-Åke Andersson och Christer Fritiofsson. Lars
Jansson ersattes av suppleanten Kasper Svensson. Ombud från föreningarna: Alingsås
Frivilliga Skarpskytteförening: Per Johansson, Bjärke: Robert Åkesson, Eggvena-Bråttensby:
Lars Eckstrand, Lerums ungdomsskyttar: Leif Viklund, Remmene-Fölene: Ingen, SkölveneÖlanda: Mikael Svensson, Sollebrunns ungdomsskyttar: Jan Jonsson, Tämta: Ingemar
Högdahl, Östad: Bengt Jakobsson.

3.

Till ordförande för årsmötet valdes Olof Danielson.

4.

Till sekreterare för årsmötet valdes Jonny Karlsson.

5.

Till justeringsmän valdes Lars-Åke Andersson och Bengt Jakobsson.

6.

Årsmötet fastställdes ha blivit utlyst i laga ordning via mejl och annons i Alingsås Tidning. .

7.

Föredragningslistan godkändes.

8.

Verksamhetsberättelsen för 2013 delades ut för genomläsning och föredrogs sammanfattningsvis. Därefter godkändes densamma. Kretsen har bestått av nio föreningar. 2013 var det
107:de verksamhetsåret. Carl-Axel Weilenmann tilldelades under året FSR-förtjänstmedalj i
guld av SvSF. 11 kretstävlingar har arrangerats med totalt 292 starter. Kretsens egna skyttar
gjorde 184 starter i dessa tävlingar. Föregående år gjorde kretsens skyttar 189 starter i 10
kretstävlingar. Korthållsfältskyttet introducerades med en tävling i Magra med 24 skyttar
varav 10 från kretsen. Bästa skytt i Poängtävlingen för säsongen 2012/2013 blev Kasper
Svensson, Eggvena-Bråttensby/Skölvene-Ölanda. Lars-Åke Andersson, Eggvena-Bråttensby
vann AT Hemmabana på maximala 250 poäng. 43 skyttar från 7 av kretsens föreningar deltog. Korthållsmästerskapet i banskytte i Skölvene samlade 14 deltagare. På luftgevärsmästerskapet i Sollebrunn deltog 23 skyttar. Sollebrunns och Lerums ungdomsskytteföreningar
deltog med sammanlagt 14 luftgevärsskyttar i Skyttiadens Zonfinaler.

9.

Resultat- och balansräkning för 2013 föredrogs och godkändes. Med en vinst på 881 kr
balanserar intäkter och kostnader på 18831 kr. Budgeten var lagd med ett överskott på 1800
kr. Balansräkningen omsluter 122198 kr uppdelat på postgiro 4561 kr, bank 22305 kr och
kassa -324 kr samt VD-konto på 95655 kr.

10.

Revisorernas berättelse, undertecknad av Mats Andersson, över revisionen av 2013 års
räkenskaper och förvaltning föredrogs och godkändes. Styrelsen beviljades, i enlighet med
revisorernas förslag, ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

11.

Årsavgiften till kretsen fastställdes till 200 kr per förening.

12.

Mötet beslutade att ställa in arrangerandet av Vårträffen 2014 mot bakgrund av att tävlingen
är en öppen inbjudningstävling som med de senaste årens låga deltagarantal och allt högre
omkostnader ej längre ger något överskott. För att istället uppmuntra och öka aktiviteterna för
föreningar och medlemmar inom Alingsås skyttekrets beslutades att höja arrangörsbidraget till
1000 kr för kretstävlingar. Arrangörsbidraget skall belasta VD-kontot.

13.

Budget för 2014 fastställdes utgående från styrelsens förslag med en justering av arrangörsbidrag till 6000 kr (6 x 1000 kr) enligt punkt ovan mot tidigare föreslagna 3500 kr (7 x 500 kr).
Inkomster 18800 kr
 Räntor
 Årsavgifter
 Anmälningsavgifter
Utgifter 20500 kr
 Diverse omkostnader
 Arrangörsbidrag
 Prispengar
 Priser, medaljer

14.

1000 kr
1800 kr (9 x 200 kr)
16000 kr

2000 kr
6000 kr (6 x 1000 kr)
6500 kr
6500 kr

Till ledamöter i styrelsen för tiden fram till årsmötet 2016 valdes: Leif Sannestål, Lars-Åke
Andersson, Tore Norén och Kasper Svensson. På ett år fram till årsmötet 2015 valdes Olof
Danielson.
Till ordförande i styrelsen fram till årsmötet 2015 valdes Olof Danielson.
Till suppleant i styrelsen fram till årsmötet 2016 valdes Leif Viklund. Fyllnadsval av
suppleant i styrelsen fram till årsmötet 2015 efter Tore Norén gjordes med Per Johansson.
Till revisorer för år 2014 valdes Bo Johansson och Robert Åkesson.
Till revisorsuppleant för år 2014 valdes Göran Blad.
Till ledamöter i valberedningen fram till årsmötet 2015 valdes Bengt Jakobsson (ordförande),
Leif Areback och Valter Gustafsson.
Till ledamot i Västergötlands skyttesportförbunds gevärssektions valberedning valdes Tore
Norén. Representant från Älvsborgszonen är sammankallande.

15.

Diskussion fördes om att årsavgiften till Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är betungande
för många små föreningar. Förslag nämndes att årsavgiften bör relateras till antalet medlemmar. Ett sätt att få till en förändring är att det läggs fram motioner i ärendet till SvSF.

16.

Information lämnades att skrivelsen från kretsen till VSSF’s Gevärssektion gällande tävlingslicensdispens för propagandaskytte, särskilt propagandaklasser i AT Hemmabana, har behandlats och beslutats föras vidare till årsmötet på SvSF som äger rum i maj.
Mötet beslutade att tävlingen AT Hemmabana genomförs på samma sätt som under 2013.

17.

Ordföranden tackade 19 deltagare och avslutade mötet.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på fika. Mikael Svensson höll föredrag om IdrottOnline och
andra administrativa verktyg till hjälp i föreningars verksamhet.
Kassör, Bo Johansson, som avböjt omval och vice ordförande, Lars Jansson som lämnat kretsstyrelsen p g a föreningsbyte avtackades samtidigt som nya förtroendevalda hälsades välkomna.
Avslutningsvis genomfördes prisutdelning. Kretsens sammanräknade priser för banskytte, fältskytte
och korthållsskytte delades ut. Därutöver delades det ut medaljer för mästerskapen i banskytte, fältskytte och korthållskytte samt plaketter för AT Hemmabanetävling och kretsfältskjutningarna.
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................................................
Jonny Karlsson
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Bengt Jakobsson

