
 

 

Gävleborgs Pistolskyttekrets årsmöte 19 mars 2020, Teams, 
Internet.

Deltagare: 17 personer från 11 föreningar – se bilaga.
 
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

2. Upprop samt fastställande av röstlängd
Se bifogad deltagarlista. Alla närvarande föreningar utom Hille SKG 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
Ingela Manlig och Jim Eriksson 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 samt Facebook mer 
än tre veckor före mötet. På grund av rådande omständigheter med covid-19 
ändrades mötet till digital möte med kort varsel. Mötet ansågs vara rätt utlyst.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom lite kort. I stort har fokus varit på 
att utföra SM under året, vilket ufördes med positiv feedback.

8. Föredragning av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassör Åsa Juhlén.
Gått med liten vinst i år på 6 824.85 kr. Fick tillbaka 4000 kr som vi lagt ut för SM
2018. Kretsen har inte tagit någon vinst för SM, allt förutom 35 öre har fördelats 
ut till föreningarna.

Separat redovisning för SM. Vinst på 173 418.35 kr.
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9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av Åsa Juhlen, Göran Nordh var närvarande i 
egenskap av revisor. Godkändes av mötet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

11. Proposition tävlingsbidrag för juniorer
Proposition från kretsstyrelsen som lästes upp.
BIFALL

12. Rullande schema för kretsmästerskap
Med undantag för PPC rullar schemat på. 

Tor har haft kontakt med alla föreningar som ska hålla mästerskap, finns 
tävlingsdatum för allt på xkretsen.se.

Fråga angående varför Gävle inte har KRM i fält C och B men för A och R. Gävle 
har tävlingarna för sent, resultaten måste skickas in före midsommar då det är 
underlag för uttagningarna till landslaget.

Notering. ÖSM magnumfält 2022 ska Gävle ha. Det är nog bara Bollnäs som har 
möjlighet att hantera ett sånt mästerskap? Om någon har intresse av att ta det 
får de gärna ta kontakt med Tor.

13. 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 – Förändring vapengrupp inom Magnumfält/precision Avslag
  2. Motion – Utökning med en vapengrupp inom Magnumfält/prec Avslag 
      Rekommenderar att förbundet ges i uppdrag att införa en pistolgrupp.
  3. Motion – Tillåta stödhand i fler grenar för veteran äldre Bifall
  4. Motion – Tillåta stödhand i snabbskjutning för veteran äldre Bifall
  5. Motion – Likriktning av laddningsförfaranden Avslag
  6. Motion – Fasta poänggränser för årtalsmärkesprov i PPC Bifall
  7. Motion – Nya rutiner för motionsbehandling Bifall
      Förtydligande: Förbundsstyrelsen kan ändra rutinerna, bara de finns
      dokumenterade och publicerade.
  8. Motion – Åtgärder för att lätta den administrativa bördan Avslag
  9. Motion – Föreslag att kretsindelning uppdateras Avslag
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14. Fastställande av verksamhetsplan, som kan begränsas till 
tävlingsprogram
Tävlingsprogrammet gicks igenom och fastställdes. Programmet finns publicerat 
på xkretsen.se.

15. Fastställande av budget och avgifter
Förslag till budget föredrogs och fastställdes. En skillnad mot föregående års 
budget är juniorbidraget. Avgiften är oförändrad på 30 kronor per aktiv medlem.

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

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

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

19. Val av ledamöter i valberedningen
Beslutades att välja tre föreningar som inför nästa årsmöte fungerar som 
valberedning:
Hudiksvalls PSK, Bollnäs PSK och Sandviken PSK med Bollnäs PSK som 
sammankallande.
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20. Val av ombud och suppleant till förbundsmötet
Patrik Manlig representerar Gävleborgskretsen vid förbundsmötet 2020. 
Styrelsen utser en suppleant som följer med Patrik.

21. Avslutning
Ordförande Patrik Manlig avslutade mötet.  

Teams/Internet 19 mars 2020

Vid protokollet

Johan Söderberg
Sekreterare

Patrik Manlig Ingela Manlig Jim Eriksson
Ordförande Justerare Justerare
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