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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR VÄSTERNORRLANDS LÄNS 

PISTOLSKYTTEKRETS DEN 13 MARS 2022 

 

PLATS: HögaKustenhotell 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

  

Ordföranden Patrik Hägglund hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat. 

 

§ 2 Upprop samt justering av röstlängd 

 

Förrättades upprop samt justerades röstlängd. 

Följande föreningar var representerade:  

 

Gideå Pistol  ej närvarande  0 

Härnösands Psk  ej närvarande  0 

I21/T3  närvarande  3     

Kramfors Psk  närvarande  3 

Njurunda SSK  ej närvarande  0 

Njurunda Skf  ej närvarande  0 

Nätra SKG  ej närvarande     0 

Röåns SSK  ej närvarande  0 

Skorpeds PSF  ej närvarande  0 

Sollefteå PSK  ej närvarande  0     

Sundsvalls PK  närvarande  5 

Sundsvalls SSK  ej närvarande  0 

Timrå SKG  ej närvarande  0 

Ånge PK  ej närvarande  0 

Örnsköldsviks Pk  närvarande  4 

Kretsstyrelsen   närvarande  5 

Antal närv./röster        5 st     20 röster  

    

§ 3  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

  

Till ordförande valdes Patrik Hägglund och till sekreterare Erika Bergman.   
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§ 4 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 

 

Till protokolljusterare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, valdes 

1. Patrik Hörnell 

2. Arne Selander 

 

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning  

 

Förklarades mötet utlyst i stadgad tid. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes.  

 

§ 7  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen.  

Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.  

 

§ 8  Redovisning av resultat- och balansräkning 

 

Kassören Oskar Landgren redogjorde för resultat- och balansräkningen. 

 

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse 

 

Kassören Oskar Landgren 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 Styrelsens förslag till årsmötet 

 

Proposition: Kretsens förslag att skapa rättvisare fördelning av tävlingar mellan föreningarna, 

godkändes. Kretsmästerskapsfördelning ska vara föreningarna till handa till sista augusti. 

 

§13 Behandling av motioner  

 

Behandlades 8 st motioner som inkommit till Kretsen för yttrande. Kretsstyrelsens förslag till 

årsmötets yttrande var samma som förbundsstyrelsens yttrande förutom 5/2022 där kretsen 

yrkar bifall. 

 

Årsmötet beslutade att följa kretsstyrelsens yttrande i samtliga motioner förutom 5/2022. 

 

§ 14 Föredragning av verksamhets- och tävlingsprogram 

 

Sekreterare Erika Bergman föredrog verksamhet och tävlingsprogram för 2022. 
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Verksamhets- och tävlingsprogram för år 2022 fastställdes. 

  

§15  Fastställande av årsavgift 2022 och budget för verksamhetsåret 2022 

 

Beslöts att årsavgifterna hålls oförändrade. För föreningen innebär det en grundavgift om 

400kr samt 30kr per aktiv skytt. Även avgifterna 20 kr per start i kretsmästerskap och 

kretscup beslöts vara oförändrade.    

 

Kassören redogjorde för förslag till budget för 2022.  

 

Budgeten fastställdes. 

 

§16 Val av kretsordförande  

 

Valberedningens representant Alan Pettersson, lade fram valberedningens förslag. 

 

Patrik Hägglund Ö-vik omvaldes som ordförande på 1 år. 

 

§17 Val av styrelseledamöter 

 

Fredrik Bergström (omval) valdes som ordinarie ledamot på 2 år.  

Bengt-Arne Nyh (omval) valdes som ordinarie ledamot på 2 år.  

 

§18 Val av styrelsesuppleanter samt fastställande av turordning 

 

Bert-Åke Sjödin SPK, Jörgen Stengel KPsk, Johnny Viljeskogh valdes som 

styrelsesuppleanter på 1 år.  

 

Bert-Åke Sjödin 1:e suppleant och Jörgen Stengel 2:e suppleant och Johnny Viljeskogh 3:e 

suppleant 

 

§19 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 

Peter Bladh K-fors (omval) och Urban Nordström Nätra SG (omval) valdes som revisorer på 

1 år.  

P-O Tejbo H-sand omvaldes som revisorssuppleant på 1 år. 

  

§20 Val av valberedning  

 

De tre i valberedningen ingående föreningarna ska representera länets olika geografiska 

områden samt två av de valda föreningarna ska kvarstå för kontinuitetens skull även det 

följande året. Listan går enligt föreningsnummer. 

 

I21/T3, Röån, Gideå utsågs att vardera utse en i valberedningen ingående representant och 

meddela sammankallande dessa. 

 

Till sammankallande för valberedningen utsågs I21/T3. Namn kommer senare. 
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§21 Val av ombud och suppleant till Förbundsmötet. 

 

Till ordinarie ombud valdes Patrik Hägglund Ö-vik och Fredrik Bergström H-sand. Till 

suppleant valdes Oskar Landgren. 

 

§22 Mötets avslutande  

 

Ordföranden tackade de deltagande ombuden och medlemmarna och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 
 
 
Patrik Hägglund       Erika Bergman 

Ordförande        Sekreterare 

 

  

 

 

Arne Selander        Patrik Hörnell 

Justerare                Justerare 


