
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR VÄSTERNORRLANDS LÄNS 
PISTOLSKYTTEKRETS DEN 12 MARS 2016

PLATS: Hotell Höga Kusten

§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Därefter utdelades kretsens förtjänstmedalj i silver till Benny Andersson, Härnösands Psk.
Poängpriset i kretstävlingen för klass1/juniorer, en kikare, tilldelades Joakim Wiklund, 
Härnösands Psk.

Dessutom förrättades prisutdelning för 2015 års Vårmönstring.
 
§ 2. Upprop samt justering av röstlängd
På grund av att Svenska Pistolskytteförbundets nya medlemsadministrativa program försenats 
hade möjlighet inte funnits för föreningarna att skicka in sina årsrapporter. Beslutat hade 
därför tagits att de föreningar som på förfrågan från kretssekreteraren insänt uppgift om antal 
aktiva per 31 december samt medtagit fullmakt skulle vara röstberättigade vid årsmötet.

Förrättades samt justerades röstlängd.
Följande föreningar var representerade: 

Härnösands Psk 2 närvarande 4 röster
Kramfors Psk 3 ” 3 ”
Nätra SKG 2 ”    4 ”
Sollefteå PSK 2 ”    3 ”
Sundsvalls PK 3 "    5 ”
Örnsköldsviks Pk 3 ” 4 ”
Kretsstyrelsen 5    5 ”

Antal närv./röster      20 ”   28”
 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Gunnar Andersson och till sekreterare Göran Lindskog.



§ 4. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Till protokolljusterare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, valdes Benny 
Andersson och Lennart Lahti båda Härnösands PSK.

§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysning 
Förklarades mötet utlyst i stadgad tid.

§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. 

§ 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Då årsredovisningen för år 2015 inte kunnat färdigställas fullt ut i avsaknad av årsrapporter 
från föreningarna föredrog kretssekreteraren den preliminära årsredovisningen vilken med 
godkännande lades till handlingarna. Efter att årsrapporterna inkommit sker komplettering 
med uppgift om antal aktiva skyttar etc varefter årsredovisningen för år 2015 sänds ut till 
föreningarna.

§ 8. Redovisning av resultat- och balansräkning
Kassören redogjorde för resultat- och balansräkningen, som utvisade ett överskott på 8482 kr. 
Överskottet kunde i sin helhet hänföras till det faktum att den planerade utbildningen i 
fältskyttebanläggning inte kunnat genomföras på grund av att förbundets nya 
utbildningsmaterial blivit försenat.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse
Revisorn Mikael Irmalm redogjorde för revisionen och föredrog revisionsberättelsen.  

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12. Behandling av motioner 
Behandlades 2 motioner som inkommit till Kretsen för yttrande.                                                
Motion nr 1 från Skaraborgs län avsåg önskemål om ändring av reglerna för vapnens 
utformning i vgr R fält. ./.  Mötet beslöt att avstyrka motionen.
Motion nr 2 var från vår egen krets (Sundsvalls Pk) och avsåg införande av ny vapengrupp R 
(grovkalibriga revolvrar) även i precisionsskjutning. ./. Motionen tillstyrktes.

§13. Vapenlagstiftningen
Sekreteraren redogjorde för den aktuella situationen vad gäller arbetet med den nya 
vapenlagstiftningen. Speciell uppmärksamhet ägnades det förslag till ny FAP som varit ute på 
remiss. Förslaget innebär i vissa delar en väsentligt utökad administration för såväl skytt som 
förening. Ett par inslag i förslaget till FAP är dock positiva för oss. T.ex anges att 
föreningsintyget i normalfallet ska vara tillräckligt underlag för beslut. Endast i undantagsfall 
ska t.ex. resultatlistor behöva sändas in.

Den slutliga utformningen av Polisens nya FAP kommer under alla omständigheter att 
medföra en fortsatt väsentlig skärpning när det gäller bl.a. krav på aktivitet. 



§ 14 Ny skjuthandbok, utbildningsmateriel mm
Sekreteraren betonade vikten av att skyttarna införskaffar den nya skjuthandbok som gäller 
fr.o.m. 1 januari 2016. Kommenterades några av de väsentliga förändringar som skett. Bl.a. 
införande av krav på hölster eller väska för vapenförvaring, visitation efter varje serie samt 
minskning av minsta avstånd mellan fältskyttefigurer (nu 5 cm).

Kommenterades det aktuella läget vad gäller framtagande av nytt utbildningsmaterial för 
fältskyttebanläggning. Nytt uppdaterat utbildningshäfte för pistolskyttekortet finns nu att 
beställa. 

§ 15 Vandringspriser, tävlingsbestämmelser
Sekreteraren informerade om att inbjudan till Vårmönstringen kommer att sändas ut inom 
kort. Vissa regelförtydliganden kommer att bifogas.

§ 16 Föredragning av verksamhets- och tävlingsprogram
Redogjordes för tänkta utbildningssatsningar under 2016. Det faktum att såväl föreningar som
krets har stora svårigheter att rekrytera intresserade medlemmar till sina styrelser har föranlett 
kretsstyrelsen att planera en utbildning för såväl ordförande, sekreterare som kassör 
(lämpligen i samverkan med SISU) efter sommaren. Tanken är att deltagarna ska få en inblick
i alla nämnda funktioner för att därefter kunna ta ställning till vilken funktion som skulle 
kunna passa. Uppmanades mötesdeltagarna att propagera i sina respektive föreningar för 
denna utbildning.

Till hösten kan vi förhoppningsvis även genomföra den efterlängtade utbildningen i 
fältskyttebanläggning.

Tävlingsprogrammet för 2016 kommenterades. Noterades att Kramfors Psk framfört farhågor 
för att kretsfältskjutningen i Kramfors den 11 september möjligen ej går att genomföra.

Verksamhets- och tävlingsprogram för år 2016 fastställdes.
 
§17. Fastställande av årsavgift 2017 och budget för verksamhetsåret 2016
Beslöts att årsavgifterna hålls oförändrade. För föreningen innebär det en grundavgift om 400 
kr samt 30 kr per aktiv skytt. Även avgifterna 20 kr per start i kretsmästerskap och kretscup 
beslöts vara oförändrade.   

Redogjorde sekreteraren för förslag till budget för 2016. I budgeten har 15 tkr avsatts för ovan
relaterade utbildningssatsningar. Då kretsens ekonomi är god och SPSF indikerat att extra 
utbildningsmedel kan komma att tilldelas kretsarna i år är bedömningen att vi i kretsen kan 
genomföra alla utbildningar som vi mäktar med utan att klubbarna ska behöva erlägga mer än 
en ev. symbolisk summa per kursdeltagare.  

§18. Val av kretsordförande 
Sammankallande i valberedningen, Mikael Irmalm lade fram valberedningens förslag (bilaga).
Omvaldes Gunnar Andersson, Härnösand till ordförande på 1 år.

§19. Val av styrelseledamöter
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jonny Skogh, Örnsköldsvik på 2 år. Göran Lindskog
föreslogs till omval på 2 år. Göran som sedan tidigare meddelat att han ville bli ersatt 
accepterade omval på 1 år underförutsättning att den aviserade utbildningen för 
förenings-/kretsfunktionärer genomförs.



§20. Val av styrelsesuppleanter samt fastställande av turordning
Omvaldes Jan Qvarnström, Nätra samt Lennart Lahti, Härnösand till styrelsesuppleanter på 1 
år. Nyvaldes John Bergqvist, Sundsvall samt på förslag av årsmötet även Patrik Hägglund, Ö-
vik.
Jan Qvarnström utsågs till 1:e suppleant, John Bergqvist 2:e suppleant, Patrik Hägglund 3:e 
suppleant och Lennart Lahti till 4:e suppleant dock att vid förfall för ordinarie ledamot ska 
denne i första hand ersättas av suppleant från samma ort som ordinarie ledamot.

I anslutning till val av styrelsesuppleanter föreslogs att Peter Engström, Ö-vik skulle väljas till
webmaster. L. Lahti som är vår nuvarande webmaster hade på förfrågan från valberedningen 
accepterat omval även som webmaster. Då funktionen webmaster inte är en styrelsepost 
beslutades att styrelsen tar hand om denna fråga. En kontakt tas med Engström då han kan 
vara ett alternativ för framtiden.  

§21. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omvaldes Peter Bladh, Kramfors samt Mikael Irmalm Sundsvall till revisorer på 1 år. 
Omvaldes Ulf Strömberg, Husum samt P-O Tejbo, Härnösand till revisorssuppleanter på 1 år.

§22. Val av valberedning 
De tre i valberedningen ingående föreningarna ska representera länets olika geografiska 
områden samt ska en av de valda föreningarna för kontinuitetens skull kvarstå även det 
följande året.

Utsågs Örnsköldsviks PK (kvarstår sedan 2015), Sundsvalls SSK samt Timrå SG att vardera 
utse en i valberedningen ingående representant med representanten från Örnsköldsviks PK 
som sammankallande.

§23. Val av ombud och suppleant till Förbundsmötet.
Ingen frivillig anmälde sig vid årsmötet då förbundsmötet liksom i fjol kolliderar med NsM. 
Då Göran kommer att närvara vid konferens och årsmöte i egenskap av styrelseledamot i 
förbundsstyrelsen kommer Göran om ingen annan anmäler sig att i valfrågor företräda kretsen.
Om möjligt bör dock kretsen representeras av särskilt ombud. Göran tillskriver föreningarna 
för efterhörande om någon är villig att företräda kretsen vid årsmötet. 

§24. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade de deltagande ombuden och medlemmarna och förklarade mötet 
avslutat.
Efter mötet bjöds deltagarna på en god lunch.

Göran Lindskog
Göran Lindskog
Sekreterare

 Gunnar Andersson Benny Andersson Lennart Lahti 
Gunnar Andersson            Benny Andersson Lennart Lahti
Ordförande            Justerare         Justerare


