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ÅRSMÖTESPROTOKOLL

För verksamhetsåret 2015, fört vid Blekinge Pistolskyttekrets årsmöte i
Munkagården, Karlshamn, den 12 mars 2016.
Närvarande: 24 ombud och gäster deltog.

§ 1

Ordföranden, Pär Karlsson, inledde med att hälsade de närvarande
välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat.
Inga förtjänstmedaljer för 2015 delades ut.

Mötet öppnas
Utdelning av
Förtjänsttecken

§ 2

Pär Karlsson valdes till mötesordförande.

Val av mötesOrdförande

§ 3

Rune Andersson valdes till mötessekreterare.

Val av mötessekreterare

§ 4

Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Gert Pettersson
och Torgny Stymell.

Val av
Justeringsmän

§ 5

Upprop och justering av vallängden genomfördes. 12 av 21 ombud
från fem klubbar var närvarande.

Röstlängden

§ 6

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

Mötets beh.
Utlysande

§ 7

Föreliggande dagordning godkändes.

Dagordningen

§ 8

Årsberättelsen för 2015 genomgicks, slutorden lästes upp,
varefter den godkändes och lades till handlingarna.

Årsberättelsen

§ 9

Kassören föredrog kassaberättelsen.

Kassa och
revisionsberättelse

9.1 Balansräkningen för 2015 fastställdes.
9.2 Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Ingela Andersson varefter
årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 10

Ändring stadgar Blekingecupen: I Blekingecupens stadgar står att cupen
Hänskjutna
skall arrangeras centralt i Blekinge. Under många år arrangerades den av
frågor
Ronneby/F17 Pk. Efter några år utan tävlingar, har de senaste åren
Karlshamns Pk stått som arrangör. Därmed frångår man vad som står i
stadgarna, särskilt i år då cupen skjuts på Olofströms bana.
Efter diskussion föreslogs att stadgarna ändras så att man kan ha ett rullande
schema där fler klubbar kan arrangera cupen. Beslutades att stadgarna ändras
från och med 2017-01-01 och att styrelsen tar fram ett arrangörsschema.
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Lagtävlingar vid Kretsmästerskapen: Torgny Stymell redogjorde för det
förslag till lagtävling i precisionsskjutning som han tagit fram. Bilaga 1
Beslut: Stadgarna antogs och gäller från och med 2016-03-12.
Rune Andersson redogjorde för hur deltagandet i kretsmästerskapens
lagtävlingar har sett ut från slutet av 90-talet till 2015.
Med anledning av det näst intill obefintliga deltagandet i kombinationslagtävlingen ban-fält och två-mannalagtävlingen i precision, beslutades att dessa
tas bort från och med 2016.
Damsatsning även 2016: Efter diskussion beslutades att vi gör en treårig
satsning för att få fler damer att börja skjuta. Beslutades även efter förslag
från Thomas Adenbrant, att det bildas en grupp som arbetar med detta.
Att ingå i gruppen valdes: Maria Erngrund, Thomas Adenbrant och
Ingela Andersson. Inget hindrar att fler som är intresserade ingår i gruppen.
§ 11

Motioner inkomna till förbundsmötet 2016 behandlades.
Beslut: Se bilaga 2. Rune sänder kretsens beslut till förbundet.

Motioner

§ 12

Budgeten för år 2016 fastställdes.

Budget 2014

§ 13

Följande val till styrelsen gjordes.

Val till styrelsen

13.1 Ordförande för år 2016, omval av Pär Karlsson.
13.2 Ledamöter för åren 2016 – 2017, omval av Ronny Andersson
och Maria Erngrund och nyval av Mikael Bäckstedt.
13.3 Suppleant för åren 2016 – 2017, omval av Jan-Erik Karlsson.
§ 14

Revisorer för år 2016, omval av Ingela Andersson och Björn Borg.
Revisorssuppleanter för år 2016, omval av Gert Pettersson och
Anna Chronström-Håkansson.

Revisorer med
Suppleanter

§ 15

Till ledamot i valnämnden omvaldes Mattias Nilsson och nyvaldes
Mikael Fransson. Kvarstår gör Magnus Nilsson, sammankallande.

Valberedning

§ 16

Representant i samarbetsnämnden för frivilligorganisationerna 2016.
Ordinarie: Omval av Marcus Olsson. Ersättare: Omval av Ronny Andersson.

Val till
Friv. Org.

§ 17

Plaketter och erövrade vandringspris delades ut av Rune.
Torgny förrättade lottningen av tre presentkort bland de deltagare som
skjutit minst två deltävlingar i kretsens fältskytteserie.

Plaketter
och VPR

§ 18

Festkommittén redogjorde därefter för kvällens övriga aktiviteter.
Pär förklarade därefter årsmötet 2015 avslutat.

Årsmötet
Avslutas

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

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

-------------------------------------------------Gert Pettersson

-------------------------------------------------Torgny Stymell

