
Gävleborgs Pistolskyttekrets årsmöte 27 mars 2019, Stall Stråtjära, Stråtjära.

Deltagare: 21 personer från 11 föreningar – se bilaga.
 
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

2. Upprop samt fastställande av röstlängd
Se bifogad deltagarlista. Alla 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
Robin Svensson och Jonatan Strid 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 2018 gicks igenom. Birgitta uttryckte önskemål om att Bollnäs 
gärna hade tagit ÖSM precision i år. Styrelsen förklarade att ÖSM byttes bort till en annan 
krets med tanke på att kretsen ska anordna SM. Tor ska kolla med kretsen som fick 
uppdraget om det är möjligt att Bollnäs får anordna ÖSM i år.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Åsa Juhlén.

9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Östlund då revisorerna inte var på plats. 
Godkändes av mötet.
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

11. Rullande schema för kretsmästerskap
Det fanns bara ett frågetecken kring tävlingsschemat. Med tanke på SM kommer inte Gävle 
kunna hålla fält A+R. Tor har kollat med Forsa, lutar åt att de kan ta på sig det i höst. Blir det 
inte så får Söderhamns fält även gälla KRM i A+R.

PPC, står Sandviken men kommer vara i Roteberg. Kortmatcherna i Ljusdal som vanligt.

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: 
  1. Motion – Max- och mingräns för träff i fältskytte Avslag
  2. Motion – Stand för förutsättningar Avslag
  3. Motion – Resultatberäkning på mästerskap i fältskytte Avslag
  4. Motion – Sammanslagning av veteranklasser Bifall
  5. Motion – Vapenkontroll stickprovsvis Bifall
  6. Motion – Ändring av förfarande vid överklagan Avslag
  7. Motion – Höjning av standardmedaljpoäng för riksmästarklass Avslag
  8. Motion – Utdelning av medaljer vid mästerskap Avslag
  9. Motion – Priser i Magnumfältskjutning Bifall
10. Motion – Registrering av rekord i magnumprecision Bifall
11. Motion – Registrering av innertior i Precisionsskjutning Bifall
12. Motion – Registrering av innertior i magnumprecision Bifall
13. Motion – Inskjutning inom magnumfältskytte Avslag
14. Motion – Borttagande av krav på Hands Upstation Bifall
      Efter omröstning: 30 röster på bifall och 21 på Avslag
15. Motion – Max- och mingräns för antalet träff i fältskytte Bifall
16. Motion – Fasta gränser för standardmedalj i PPC Bifall
17. Motion – Deltagande i kretstävling Bifall
18. Motion – Kvalificering till klass 3 i MilSnabb och Precision Bifall
19. Motion – Krockar i tävlingsprogrammet Bifall
20. Motion – Grundläggande sjukvårdsutbildning till skjutledare 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.

Enda frågetecknet är KRM fält A+R, se punkt 11.

14. Fastställande av budget och avgifter
Förslag till budget föredrogs och fastställdes. Avgiften är 30 kronor per aktiv medlem.

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

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde om aktuell styrelse:
Tor Kangas, ordinarie, valdes på 2 år
Erik Norbeck, ordinarie, valdes på 2 år
Johan Söderberg, ordinarie, valdes på 2 år
Bengt Forsling, suppleant, valdes på 1 år
Peter Rooth, suppleant, valdes på 1 år
Andreas Boström, ordinarie, 1 år kvar på mandattid
Åsa Juhlen, ordinarie, 1 år kvar på mandattid
Johan Östlund, ordinarie, 1 år kvar på mandattid

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:
Gävle PK, Söderhamns PSK och Ljusdals PSK med Gävle PK som sammankallande.
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19. Val av ombud och suppleant till förbundsmötet
Patrik Manlig representerar Gävleborgskretsen vid förbundsmötet 2019. Styrelsen utser en 
suppleant som följer med Patrik.

20. Avslutning
Ordförande Patrik Manlig avslutade mötet.  

Stråtjära 27 mars 2019

Vid protokollet

Johan Söderberg

Patrik Manlig Robin Svensson Jonatan Strid
Ordförande Justerare Justerare
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