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ÅRSMÖTESPROTOKOLL

För verksamhetsåret 2012, fört vid Blekinge Pistolskyttekrets årsmöte i
Munkagården, Karlshamn, den 16 mars 2013.
Närvarande: 23 ombud och gäster deltog.

§ 1

Ordföranden, Pär Karlsson, inledde med att hälsade de närvarande
välkomna till årsmötet.
Kretsens hedersordförande Jan Bergh begärde ordet, tackade för att ha
blivit inbjuden och berättade att i morgon, 17 mars, var det 50 år sedan
Polisman Walther Rossvald skänkte den ordförandeklubba till kretsen
som Pär använder vid dagens årsmötesförhandlingar.
När det gällde problemen för skyttet kände han igen många av dem från
sin tid som kretssekreterare och kretsordförande.

Mötet öppnas
Utdelning av
Förtjänsttecken

Blekinge Pistolskyttekrets förtjänsttecken i silver utdelades till:
Magnus Nilsson, Karlshamns Pk och Magnus Dagmyr, Jämjö Spk
Pär förklarade därefter årsmötet öppnat.
§ 2

Pär Karlsson valdes till mötesordförande.

Val av mötesOrdförande

§ 3

Rune Andersson valdes till mötessekreterare.

Val av mötessekreterare

§ 4

Till justeringsmän samt rösträknare valdes Mattias Nilsson
och Kenneth Henningsson.

Val av
Justeringsmän

§ 5

Upprop och justering av vallängden genomfördes. 10 av 18 ombud
från fyra klubbar var närvarande.

Röstlängden

§ 6

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

Mötets beh.
Utlysande

§ 7

Föreliggande dagordning godkändes.

Dagordningen

§ 8

Årsberättelsen för 2012 genomgicks, slutorden lästes upp,
varefter den godkändes och lades till handlingarna.

Årsberättelsen

§ 9

Kassören föredrog kassaberättelsen.

Kassa och
revisionsberättelse

9.1 Balansräkningen för 2012 fastställdes.
9.2 Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Björn Borg varefter
årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
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§ 10

Tävlingsgruppens arbete: Pär redovisade vad gruppen arbetat med under
2012. Tävlingsgruppen fick i uppdrag att ta fram arrangörspärmar som
stöd till föreningar som arrangerar kretstävlingar.

Hänskj. Frågor

Nya stadgar för kretsmästerskapen: Förslaget godkändes. Se bilaga 1.
Avgift för start i Kretsmästerskapen: Beslutades att 10 kronor per startande
i kretsmästerskapstävlingar betalas in till kretsen av arrangerande klubb.
§ 11

Motioner inkomna till förbundsmötet 2013 behandlades.
Beslut: Enligt bilaga 2.
Rune sänder kretsens beslut till Svenska Pistolskytteförbundet.

Motioner

§ 12

Den av kassören föreslagna budgeten för år 2013 fastställdes.

Budget 2013

§ 13

Följande val till styrelsen gjordes.

Val till
styrelsen

13.1 Ordförande för år 2013, omval av Pär Karlsson.
13.2 Ledamöter för åren 2013– 2014, omval av Rune Andersson
och Marcus Olsson.
13.3 Suppleanter för åren 2013 – 2014, omval av Maria Ernegrund
Och Daag Nyman.
§ 14

Revisorer för år 2013, omval av Ingela Andersson och Björn Borg.
Revisorssuppleanter för år 2013, omval av Gert Pettersson och
Anna Chronström-Håkansson.

Revisorer med
Suppleanter

§ 15

Till ledamot i valnämnden nyvaldes Magnus Nilsson.
Kvarstår gör Mattias Nilsson, sammankallande och Mattias Thomsson.

Valnämnden

§ 16

Representant i samarbetsnämnden för frivilligorganisationerna 2013.
Ordinarie, omval av Marcus Olsson. Ersättare, omval av Ronny Andersson.

Val till
Friv. Org.

§ 17

Plaketter och erövrat vandringspris delades ut av Rune.

Plaketter
och VPR

§ 18

Festkommittén redogjorde därefter för kvällens övriga aktiviteter.
Pär förklarade därefter årsmötet 2013 avslutat.

Årsmötet
Avslutas

-------------------------------------------------Rune Andersson, sekreterare

-------------------------------------------------Pär Karlsson, ordförande

-------------------------------------------------Mattias Nilsson

-------------------------------------------------Kenneth Henningsson

