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ÅRSMÖTESPROTOKOLL

För verksamhetsåret 2017, fört vid Blekinge Pistolskyttekrets årsmöte i
Munkagården, Karlshamn, den 10 mars 2018.
Närvarande: 21 ombud och gäster deltog.

§ 1

Ordföranden, Pär Karlsson, inledde med de framgångar våra Blekingeskyttar nått under 2017, därefter hälsade han närvarande ombud och
gäster välkomna till årsmötet.

Mötet öppnas
Utdelning av
Förtjänsttecken

En tyst minut hölls för Urban Englund som avled under 2017.
Rune framförde en hälsning från vår hedersordförande Jan Berg.
Därefter tilldelades kretsens förtjänstmedalj i guld till Björn Borg
Olofströms PK. Bert Rossander Olofströms PK som tilldelats medaljen
i guld och Ambjörn Stjärnstrand Olofströms PK som tilldelats medaljen i
silver, var ej närvarande. Om de närvarar på kommande årsmöte erhåller
de sina förtjänsmedaljer.
Pär förklarade därefter årsmötet öppnat.
§ 2

Upprop och justering av vallängden genomfördes. 10 av 20 ombud
från fyra av fem klubbar var närvarande.

Röstlängden

§ 3

Pär Karlsson valdes till mötesordförande.

Val av mötesOrdförande

§ 4

Rune Andersson valdes till mötessekreterare.

Val av mötessekreterare

§ 5

Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Magnus Dagmyr
och Mikael Bäckstedt.

Val av
Justeringsmän

§ 6

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

Mötets beh.
Utlysande

§ 7

Föreliggande dagordning godkändes.

Dagordningen

§ 8

Årsberättelsen för 2017 genomgicks, slutorden lästes upp,
varefter den godkändes och lades till handlingarna.

Årsberättelsen
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§ 9

Kassören föredrog kassaberättelsen.
9.1 Balansräkningen för 2017 fastställdes.
9.2 Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Björn Borg, varefter
årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 10

Uppdatering stadgar Kretsmästerskap: Pär redogjorde för de
förändringar som föreslås i paragraferna 2, 3 och 4 där samma undantag
föreslås för Veteraner som gäller för Damer och Juniorer.
Vidare föreslås att lydelsen i paragraf 7 ändras från, ändringen av dessa
stadgarna får endast göras av styrelsen för Blekinge Pistolskyttekrets,
till, ändringen av dessa stadgar får endast göras efter beslut på
Blekinge Pistolskyttekrets årsmöte.

Kassa och
revisionsberättelse

Hänskjutna
frågor

Beslut: Att stadgarna enligt ovanstående förslag,
ändras från och med 2018-03-10. Se bilaga 1
Utseende av valberedning: Pär redogjorde för förslaget att på samma sätt
som Pistolskytteförbundet delegerat utseende av valberedning till landsdelarna, delegerar kretsen utseende av valberedning till klubbarna utefter
ett rullande schema.
Efter diskussion kompletterades förslaget med att det är den klubb som står
först av de tre klubbarna som utser valberedning, är sammankallande. Om en
klubb inte utser valberedare innan den första juni, är det klubbens ordförande
som blir valberedare. Om klubbens ordförande är ledamot eller ersättare i
kretsstyrelsen, blir det klubbens vice ordförande som blir valberedare.
Beslut: Att utseende av valberedning enligt ovanstående
gäller från och med detta årsmöte. Se bilaga 2

§ 11

Proposition och motioner till förbundsmötet 2018 behandlades.
Beslut: Se bilaga 3. Rune sänder kretsens beslut till förbundet.

Motioner

§ 12

Budgeten för år 2018 fastställdes.

Budget 2018

§ 13

Följande val till styrelsen gjordes.

Val till styrelsen

13.1 Ordförande för år 2018, omval av Pär Karlsson.
13.2 Ledamöter för åren 2018 – 2019, omval av Ronny Andersson,
Maria Erngrund och Mikael Bäckstedt.
13.3 Suppleant för åren 2018 – 2019, nyval av Ulf Petersson.

§ 14

Revisorer för år 2018, omval av Ingela Andersson och Björn Borg.
Revisorssuppleanter för år 2018, omval av Joakim Fairbanks och
Anna Chronström-Håkansson.

Revisorer med
Suppleanter
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§ 15

Enligt beslut i § 10 i detta protokoll utser Jämjö Spk, Johannishus Psk
och Karlshamns Pk, valberedning. Jämjö Spk väljer ordförande.

Valberedning

§ 16

Representant i samarbetsnämnden för frivilligorganisationerna 2018.
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

Magnus Dagmyr delgav årsmötet sin åsikt, att det ibland tas ut för höga
startavgifter, framförallt i Nationella fältskjutningar.

Årsmötet
Avslutas

Pär avtackade avgående styrelsesuppleanten Jan-Erik Karlsson för det
arbete han gjort i kretsstyrelsen.
Pär förklarade därefter årsmötet 2018 avslutat.

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

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

-------------------------------------------------Magnus Dagmyr

-------------------------------------------------Maikael Bäckstedt

