
Gävleborgs Pistolskyttekrets årsmöte 24 mars 2021, Teams, 
Internet.

Deltagare: 14 personer från 7 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
Anders Sannagård och Gunnar Andersson 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 i slutet av januari, 
vilket mer än tre veckor före mötet. Mötet ansågs vara rätt utlyst.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2020 gicks igenom lite kort. Det har i princip inte 
varit någon tävlingsverksamhet under året på grund av covid-19, inget SM har 
genomförts. En del av kretsmästerskapen har genomförts men inte alla.
Årets rookie och kretsens bäste skytt för 2020 har ställts in.
Ett nytt kretsrekord i precision A på 483 poäng av Jonathan Stridh, Ljusdals PSK.
Styrelsen har haft normalt antal möten men alla har skett digitalt.
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8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Åsa Juhlén.
Gått med vinst i år på 10 026 kr. Inget bidrag utbetalat till juniorer och minskade 
resekostnader är en stor förklaring till vinsten.

9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs kort av Anders Sannagård, Göran Nordh var också
närvarande i egenskap av revisor. Godkändes av mötet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

11. Rullande schema för kretsmästerskap
Rullande schemat gicks igenom. Vet inte hur det blir med tävlingar i år, så det är 
väldigt preliminärt. Framförallt fälttävlingar ligger i farozonen.

12. Behandling av motioner och yttrande över motioner/propositioner 
som ska sändas till förbundet senast 31 mars
Patrik informerade om att styrelsen har sökt kontakt med mindre föreningar och 
3 nya föreningar för att stötta och se om vi kan liva upp verksamheten. Som ett 
led i det önskar styrelsen att föreningar skickar in sina protokoll från årsmöten till
kretsstyrelsen.

Stort behov av föreningsinstruktörer. Tor funderar på att köra digital utbildning i 
år. Det blir förmodligen fördelat på 4-5 tillfällen där det är max 2 timmar per 
tillfälle. Eventuellt kommer utbildningen kompletteras med ett fysiskt möte när 
det tillåts igen på grund av covid-19. Tor gör en inbjudan och skickar ut.

Inga motioner har inkommit till styrelsen och kretsen.

Nedan redovisas årsmötets ställningstaganden till årets motioner/propositioner 
till förbundsmötet: 
  1. Motion – Fast datum för publicering av stomprogram Bifall
  2. Motion – Rutiner för kommunicering av stomprogram Bifall
  3. Motion – Förbundet bör tillhandahålla ett diskussionsforum Avslag
      Styrelsen har satt upp ett testforum, vi tänkte att det är bättre
      att någon datorkunnig utanför förbundet tar tag i det. 
  4. Motion – Rättning SHB, uppflyttning från klass 1 Bifall
  5. Motion – Rättning SHB, säkerhetsbestämmelser Bifall
  6. Motion – Återinföra tabell 2 i skjuthandboken Bifall
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13. Fastställande av verksamhetsplan, som kan begränsas till 
tävlingsprogram
Tävlingsprogrammet är väldigt preliminärt i år. Förmodligen kommer alla 
tävlingar till och med sista juni att ställas in, Tor går igenom med klubbarna.
Programmet finns publicerat på xkretsen.se.

Förbundet har meddelat att man kan skjuta hemmabanetävlingar på kretsnivå 
som blir standardmedaljsgrundande. Tor har skissat på ett förslag för fält-
tävlingar som klubbarna kan skjuta på sina respektive banor och skicka in. 
Förmodligen kommer vridmål att behöva användas för att det ska bli mest 
rättvist. Det är tillåtet för klubbar att skjuta på andra klubbars banor, så länge allt
hålls inom rekommendationerna för covid-19.

14. Fastställande av budget och avgifter
Förslag till budget föredrogs och fastställdes. Avgiften är oförändrad på 30 kronor
per aktiv medlem. Det har blivit ett litet tapp i medlemmar.

Förfrågan om nybildade föreningar har möjlighet att söka bidrag till målfigurer. 
Det bör vara något årsmötet beslutar om via en motion till nästa årsmöte.

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

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Andreas Boström avsäger sig sin plats.

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
Daniel Whern, ordinarie, fyllnadsledamot 1 år
Åsa Juhlén, ordinarie, 1 år kvar på mandattid
Johan Östlund, ordinarie, 1 år kvar på mandattid

17. Val av revisor(er) och suppleanter
Anders Sannagård, omval revisor på 1 år
Göran Nordh, omval revisor på 1 år
Clas Olsson, omval suppleant på 1 år
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18. Val av ledamöter i valberedningen
Beslutades att välja tre föreningar som inför nästa årsmöte fungerar som 
valberedning:
Söderhamns FSF, Gävle PK och Forsa PK med Gävle PK som sammankallande.

19. Val av ombud och suppleant till förbundsmötet
Patrik Manlig representerar Gävleborgskretsen vid förbundsmötet 2021. 
Styrelsen utser en suppleant som följer med Patrik.

20. Avslutning
Ordförande Patrik Manlig avslutade mötet.  

Teams/Internet 24 mars 2021

Vid protokollet

Johan Söderberg
Sekreterare

Patrik Manlig Anders Sannagård Gunnar Andersson
Ordförande Justerare Justerare
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