
Gävleborgs Pistolskyttekrets årsmöte 31 mars 2022, Eriknäsbo 
anläggning, Bollnäs.

Deltagare: 24 personer från 11 föreningar – se bilaga.
 
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

2. Upprop samt fastställande av röstlängd
Se bifogad deltagarlista. Alla närvarande föreningar har lämnat årsrapport.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Patrik Manlig valdes till ordförande och Johan Söderberg valdes till sekreterare för
mötet.

4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Jim Eriksson och Per Lindberg valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll.

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Kallelse har gått ut på e-post och publicerats på xkretsen.se, mer än tre veckor 
före mötet. Mötet ansågs vara rätt utlyst.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2021 gicks igenom. Även 2021 var ett år med covid-
19, så det har varit mindre aktivitet än vanligt. Alla mästerskap har arrangerats 
under 2021, men det har varit färre nationella tävlingar än vanligt. Styrelsen har 
begärt in alla föreningars stadgar för att få en bild av föreningarna. En ny 
förening har anslutit sig, Nordanstigs Skarpskyttegille. Vi har inte kunnat 
genomföra utbildningar i den omfattning som behövts, stort behov i år.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Åsa Juhlén.
Gått med vinst i år på 16 621 kr. Färre priser, utbildningar och resekostnader är 
bidragande orsaker till vinsten.
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9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleant Göran Nordh. Godkändes av 
mötet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

11. Rullande schema för kretsmästerskap
Rullande schemat gicks igenom. Alla mästerskap ligger ute på xkretsen.se. Det är
ändrat lite i ordningen för kommande år. Schemat fastslogs av mötet.

12. Behandling av motioner och yttrande över motioner/propositioner 
som ska sändas till förbundet senast 31 mars
Styrelsens proposition gällande ändring av kretsens stadgar förklarades och 
diskuterades. Kortfattat går den ut på att föreningar ska lämna protokoll och 
handlingar till styrelsen på begäran. Ändring av stadgarna kräver beslut på 2 
årsmöten, inget extra årsmöte hålls i år. Frågan tas upp på nästa årsmöte.

Propositionen bifalles av årsmötet.

Nedan redovisas årsmötets ställningstaganden till årets motioner/propositioner 
till förbundsmötet: 
  1. Motion – Undantagsregel för hölstrande av pistol Bifall
  2. Motion – Motion angående 1500 Optics Bifall
  3. Motion – Att normalstadgarna för krets kompletteras Bifall
  4. Motion – Tillägg i SHB gällande årtalsmärke i milsnabb Bifall
  5. Motion – Ändring av J.4.2:s krav på ammunition i milsnabb Avslag
  6. Motion – Inför poänggräns för årtalsmärke M5 magnum Bifall
  7. Motion – Utveckling av MAP (historik) Bifall
  8. Motion – Tillåta krock mellan närbelägna tävlingar Bifall
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13. Fastställande av verksamhetsplan, som kan begränsas till 
tävlingsprogram
Tävlingsprogrammet gicks igenom och fastställdes. Programmet finns publicerat 
på xkretsen.se.

14. Fastställande av budget och avgifter
Förslag till budget föredrogs och fastställdes. Avgiften är oförändrad på 30 kronor
per aktiv medlem. Förslaget innebär ett underskott på cirka 13 000 kronor, men 
det medför inga problem med hänsyn till vinsten 2021. En stor del av utgifterna 
är priser där även priser för 2023 ingår.

15. Val av ordförande i styrelsen
Patrik Manlig valdes till kretsordförande på ett år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Bengt Forsling avsäger sig sin plats.

Daniel Whern, ordinarie, valdes på 2 år
Åsa Juhlén, ordinarie, valdes på 2 år
Johan Östlund, ordinarie, valdes på 2 år
Erik Norbeck, ordinarie, 1 år kvar på mandattid
Johan Söderberg, ordinarie, 1 år kvar på mandattid
Tor Kangas, ordinarie, 1 år kvar på mandattid

Peter Rooth, suppleant, valdes på 1 år
Gunnar Andersson, NY suppleant, valdes på 1 år

17. Val av revisor(er) och suppleanter
Anders Sannagård, omval revisor på 1 år
Göran Nordh, omval suppleant på 1 år
Clas Olsson, omval suppleant på 1 år

18. Val av ledamöter i valberedningen
Beslutades att välja tre föreningar som inför nästa årsmöte fungerar som 
valberedning:
Stråtjära Psg, Hille Sg och Hudiksvalls Psk med Hudiksvalls Psk som 
sammankallande.

19. Val av ombud och suppleant till förbundsmötet
Patrik Manlig representerar Gävleborgskretsen vid förbundsmötet 2022. 
Styrelsen utser en suppleant som följer med Patrik.
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20. Mötets avslutande
Ordförande Patrik Manlig avslutade mötet.  

Bollnäs 31 mars 2022

Vid protokollet

Johan Söderberg
Sekreterare

Patrik Manlig Jim Eriksson Per Lindberg
Ordförande Justerare Justerare
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