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Gävleborgs Pistolskyttekrets årsmöte 29 mars 2017, Stall Stråtjära, Stråtjära. 
 
Deltagare: 18 personer från 8 föreningar – se bilaga. 
  
1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat. 
 
2. Upprop samt fastställande av röstlängd 
Se bifogad deltagarlista. Alla föreningar har lämnat årsrapport, förutom Söderhamns 
Skyttegille, på grund av att föreningen inte ännu registrerats i MAP (Medlems Administrativa 
Programmet). 
 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Patrik Manlig valdes till ordförande och Åsa Juhlén valdes till sekreterare för mötet. 
 
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Johan Östlund 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 2016 gicks igenom. 
 
8. Föredragning av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Åsa Juhlén. 
 
9. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen föredrogs av Birger Olsson, revisor, och godkändes av mötet. 
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 
11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 

• Rullande schema för kretsmästerskap diskuterades och fastställdes.  Det rullande 
schemat har fyllts på enligt tidigare schema. Ändring har gjorts för PPC, där 
Sandviken och Hudiksvall kommit till som arrangörer. Magnumfält har strukits från 
schemat då ingen har kunnat arrangera det på senare år. Om någon är intresserad av 
att ansvara för det kan vi ta upp det igen.  

• SM 2018: 
Kretsen ska enligt schema arrangera Magnumfält 2018. Nu har Uppsala meddelat att 
de inte kan arrangera SM Precision och Fält 2018 och frågan har gått ut om annan 
krets i landsdel öst kan ta över. Styrelsen har diskuterat och kan tänka sig att 
Gävleborg står som arrangör, men helst inte förrän 2019. I så fall kan landsdel väst 
kanske ta 2018. Möjlig terräng i Gävle inventeras. Om vi tar SM Precision och Fält 
2019 kommer vi inte arrangera Magnumfält 2018. Vad gäller SM Magnumfält 2018 
kommer det (om det ar vi som arrangerar) att organiseras enligt samma ordning som 
ÖSM Fält 2015. 
Patrik ges förtroende att fortsätta undersökan förutsättningarna för SM Precision och 
Fält 2019. 

• Kretsens bäste skytt 2017:  
Tor går igenom styrelsens förslag enligt förra årets beslut om ändringar, vilket 
utvärderades och beslutades att fortsätta enligt det konceptet. Vi diskuterar och 
beslutar att införa en ny tävling/titel, ”Årets rookie”, för klass 1-skyttar. Tor tar fram 
förutsättningar och samma tävlingar som ”Kretsens bäste skytt” kommer att ingå. 

• Planerade utbildningar: 
En föreningsinstruktörsutbildning kommer att anordnas i höst och föreningarna vill 
också ha en till vapenkontrollantutbildning.  
Licenser för föreningsinstruktörer och vapenkontrollanter har inte skickats och inte 
heller införts i MAP och det tycker vi att kretsarna borde kunna få registrera själva. 
Tor tar upp de här synpunkterna med förbundet.  
Vi diskuterar behov av banläggarutbildning och påminner om mallen för fälttävlingar 
som finns länkad på xkretsen.se 
En PPC-utbildning kommer att ordnas innan cupmatcherna i Roteberg. 
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12. Behandling av motioner och yttrande över motioner/propositioner som ska sändas till 
förbundet senast 31 mars 
Nedan redovisas årsmötets ställningstaganden till årets motioner/propositioner till 
förbundsmötet:  
 
Motion 1  Bifalles 
Motion 2  Bifalles 
Motion 3  Bifalles 
Motion 4  Bifalles 
Motion 5  Bifalles 
Motion 6  Bifalles 
Motion 7  BIfalles 
Motion 8  Bifalles 
Motion 9  Bifalles 
Motion 10  Avslår 
Motion 11  Avslår 
Motion 12  Bifalles 
Motion 13  Avslås 
Motion 14  Bifalles 
Motion 15  Avslås 
Motion 16  Avslås 
Motion 17  Bifalles 
Motion 18  Bifalles 
Motion 19  Besvarad 
 
13. Fastställande av verksamhetsplan, som kan begränsas till tävlingsprogram 
Tävlingsprogrammet med förslag till tävlingar som ska ingå i ”kretsens bäste skytt” gicks 
igenom och fastställdes med ett tillägg av Gävlesnabben (MilSnabb) ska ingå i ”kretsens 
bäste skytt”. Programmet finns publicerat på xkretsen.se. 
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14. Fastställande av budget och avgifter 
Förslag till budget 2017 föredrogs och fastställdes.  
Proposition från styrelsen att ändra kretsavgift att beräknas på  föreningarnas aktiva 
medlemsantal istället för det totala antalet. Det finns idag inget sätt att ta ut en rapport i 
MAP på det totala antalet medlemmar i en förening vid årsslutet. Avgift har varit 20 kronor 
per aktiv skytt och om vi ändrar till att beräkna på antalet aktiva medlemmar behöver vi höja 
avgiften till 30 kronor för att gå jämnt upp. Vi beslutar att höja avgiften till 30 kronor per 
medlem redan för 2016 (att betalas under 2017). 
 
15. Val av ordförande i styrelsen 
Patrik Manlig valdes till kretsordförande på ett år. 
 
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Tor Kangas, ordinarie, valdes på två år 
Erik Norbeck, ordinarie, valdes på två år 
Johan Söderberg, ordinarie, valdes på två år 
Johan Östlund, ordinarie, 1 år kvar på mandattid 
Andreas Boström, 1 år kvar på mandattid 
Åsa Juhlén, ordinarie, 1 år kvar på mandattid 
 
Bengt Forsling, suppleant, valdes på 1 år 
Peter Rooth, suppleant, valdes på 1 år 
 
17. Val av revisor(er) och suppleanter 
Dan Thörnström och Anders Sannagård valdes till revisorer på 1 år. 
Göran Nordh valdes till revisorssuppleant på 1 år. 
 
18. Val av ledamöter i valberedningen 
Beslutades att välja tre föreningar som inför nästa årsmöte fungerar som valberedning;   
Hudiksvall Pk, Forsa PK och Sandviken Psk valdes med Sandviken Psk som sammankallande. 
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19. Val av ombud och suppleant till förbundsmötet 
Mötet delegerade till styrelsen att utse representanter (en ordinarie och en suppleant) att 
representera Gävleborgskretsen vid förbundsmötet 2017. 
 
21. Avslutning 
Ordförande Patrik Manlig avslutade mötet.   
 
Stråtjära 29 mars 2017 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Åsa Juhlén 
 
 
 
 
 
Patrik Manlig Johan Östlund  Per Lindberg 
Ordförande Justerare  Justerare  
 
 


