
 
 
Protokoll fört vid Gävleborgs Pistolskyttekrets årsmöte den 4 mars 2015         
Stall Stråtjära, Stråtjära. 
 
Deltagare: 22 personer från 10 föreningar. Se bilaga. 
 
1. Mötets öppnade 
Patrik Manlig öppnade mötet. 
 
2 .Upprop samt fastställande av röstlängd 
Se bifogad deltagarlista.  
 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Patrik Manlig valdes till ordförande och Göran Nordh valdes till sekreterare för mötet. 
 
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Birgitta Kjellberg  valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
5.  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
Kallelse har gått ut på e-post mer än tre veckor före mötet. Mötet ansågs vara rätt utlyst. 
 
6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2014 gicks igenom. 
 
8. Föredragning av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Åsa Juhlén 
 
9. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen föredrogs av kassören och godkändes av mötet. 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  
 
 
 



 
 
 
11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet 
 - Utreda mästerskap PPC. Styrelsen tittar på detta 
 - Rullande schema för kretsens tävlingar. Godkändes som öppet dokument. 
 - SM 2018. Ett möjligt alternativ är Magnumfält. 
 
12. Behandling av motioner och yttrande över motioner/propositioner som skall sändas till 
förbundet senast den 31 mars 
Se separat bifogat dokument. 
 
13. Fastställande av verksamhetsplan, som kan begränsas till tävlingsprogram 
Årets tävlingsprogram, tävlingen 15/8-16/8 flyttas till 22-23/8 pga. Kollision med bl.a 
VM PPC. Styrelsen tillskriver Walger, pistolskytteförbundet ang. kollisioner i 
stamprogrammet gällande tävlingar inom region öst. Ex. Bollnäsfejden – Borlänges tävling. 
 
14. Fastställande av budget och avgifter 
Förslag till budget föredrogs och fastställdes. Kretsavgift 20 kr/medlem. 
 
15. Val av ordförande i styrelsen 
Patrik Manlig valdes till kretsordförande på ett år. 
  
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Andreas Boström ord. 1 år     
Tor Kangas ord. 2 år    
Åsa Juhlén ord. 1 år 
Göran Nordh ord. 2 år  
Erik Åkerlind ord. 2 år 
Johan Östlund ord. 1 år 
Bengt Forsling suppl. 1 år 
Nils-Erik Andersson suppl. 1 år 
Ola Perhson suppl. 1 år 
 
17. Val av revisor(er) och suppleanter 
Birger Olsson och Dan Thörnström valdes till revisorer.  
Clas Olsson omvaldes till revisorssuppleant.  
 
 



 
 
 
 
 
18. Val av ledamöter i valberedningen 
Beslutades att välja tre föreningar som inför nästa årsmöte fungerar som valberedning.  
Forsa Pk  -  Erik Norbeck, sammankallande 
Arbrå Pk – L-Å Burman 
Sandviken Pk – Johan Östlund kollar med sin förening. 
 
19. Val av ombud och suppleant(er) till förbundsmötet 
Patrik Manlig ord. ombud , styrelsen utser suppl. att representera 
Gävleborgskretsen vid förbundsmötet 2015. 
 
20. Avslutning 
Ordförande Patrik Manlig avslutade mötet.   
 
Stråtjära 4 mars 2015 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Göran Nordh    Birgitta Kjellberg 
 
 
 
 
 
 
 
 


