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ÅRSMÖTESPROTOKOLL

För verksamhetsåret 2016, fört vid Blekinge Pistolskyttekrets årsmöte i
Munkagården, Karlshamn, den 11 mars 2017.
Närvarande: 26 ombud och gäster deltog.

§ 1

Ordföranden, Pär Karlsson, inledde med att hälsade de närvarande
välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat. En tyst minut hölls
för Heikki Okka och Olle Fredriksson som avlidit 2016.
Inga förtjänstmedaljer för 2016 delades ut.

Mötet öppnas
Utdelning av
Förtjänsttecken

§ 2

Upprop och justering av vallängden genomfördes. 12 av 19 ombud
från 5 klubbar var närvarande.

Röstlängden

§ 3

Per-Ola Mattsson valdes till mötesordförande.

Val av mötesOrdförande

§ 4

Rune Andersson valdes till mötessekreterare.

Val av mötessekreterare

§ 5

Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Jerry Pettersson
och Gert Pettersson.

Val av
Justeringsmän

§ 6

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

Mötets behöriga
Utlysande

§ 7

Föreliggande dagordning godkändes.

Dagordningen

§ 8

Årsberättelsen för 2016 genomgicks, slutorden lästes upp, efter
två mindre justeringar godkändes den och lades till handlingarna.

Årsberättelsen

§ 9

Kassören föredrog kassaberättelsen.

Kassa och
revisionsberättelse

9.1 Balansräkningen för 2016 fastställdes.
9.2 Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Ingela Andersson varefter
årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Årsmötet godkände att endast en revisor deltog vid revisionen.
§ 10

10.1 Veteranklass i Kretsmästerskap luftpistol:
Förslaget att införa veteranklass i luftpistol godkändes. De nationella
riktlinjerna följs. När det gäller kretsmedaljer och vandringsprispoäng
gäller samma regler som för Damer och Juniorer.

Hänskjutna
frågor
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10.2 Uppdatering stadgar Kretsmästerskap Militär Snabbmatch:
Styrelsen fick i uppdrag att återkomma med ett omarbetat förslag till
årsmötet 2018. Paragraf 7 bör ändras till kretsårsmötet.
Gert Petterson gjorde medskicken: Att kretsmästerskap precision ska
genomföras på två dagar. Kan damer tävla i både damklassen och
öppen C om det förläggs på två dagar?
§ 11

Motioner inkomna till förbundsmötet 2017 behandlades.
Beslut: Se bilaga 1. Rune sänder kretsens beslut till förbundet.

Motioner

§ 12

Budgeten för år 2017 fastställdes.

Budget 2017

§ 13

Följande val till styrelsen gjordes.

Val till styrelsen

13.1 Ordförande för år 2017, omval av Pär Karlsson.
13.2 Ledamöter för åren 2017 – 2018, omval av Rune Andersson
och Marcus Olsson.
13.3 Suppleanter för åren 2017 – 2018, nyval av Jerry Pettersson
och nyval av Magnus Nilsson.
§ 14

Revisorer för år 2017, omval av Ingela Andersson och Björn Borg.
Revisorssuppleanter för år 2017, omval av Anna Chronström-Håkansson
och nyval av Joakim Fairbanks.

Revisorer med
Suppleanter

§ 15

Till ledamöter i valnämnden valdes Mattias Nilsson och Mikael Fransson,
med Mattias Nilsson som sammankallande.
Styrelsen fick i uppdrag att hitta en tredje ledamot.

Valberedning

§ 16

Representant i samarbetsnämnden för frivilligorganisationerna 2017.
Ordinarie: Omval av Marcus Olsson. Ersättare: Omval av Ronny Andersson.

Val till
Friv. Org.

§ 17

Plaketter och erövrade vandringspris delades ut av Rune.
Inga vandringspris har erövrats under 2016.

Plaketter
och VPR

§ 18

Festkommittén redogjorde därefter för kvällens övriga aktiviteter.
Per-Ola Mattsson tackade för förtroendet att få leda Kretsens årsmöte
och förklarade därefter årsmötet 2017 avslutat.

Årsmötet
Avslutas

-------------------------------------------------Per-Ola Mattsson, ordförande

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

-------------------------------------------------Jerry Pettersson

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

