Årsmöte
Skånes Skyttesportförbunds Pistolsektion
2017-03-22
Plats: Kristianstads Pk, Klubbstugan.
Tid; 18:30
Närvarande: Lasse Amnestål, Eva Berndtson, Jeanette Bertilsson, Thette Holmberg, Stefan
Backman, Ingemar Proos, Anders Sjöbergh, Stig Andersson (8st)
1

Upprop samt fastställande av röstlängd
Klippan Pk, Kristianstads Pk, SSK Norra Skåne, Ljungbyheds Pk, PSKF Magnus
Stenbock

2

Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Lasse Amnestål till mötesordförande.

3

Val av sekreterare för mötet
Årsmötet valde Jeanette Bertilsson till mötessekreterare.

4

Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände dagordningen.

5

Val av två representanter att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Årsmötet valde Anders Sjöbergh samt Thette Holmberg till protokolljusterare

6

Mötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att mötet var behörigen utlyst.

7

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns efter komplettering. (Se bilaga
”Verksamhetsberättelse Skånes Skyttesportförbunds Pistolsektion 2016-01-01 –
2016-12-31”.)
Förvaltningsberättelsen är obefintlig då nästintill inga pengar hanteras i sektionen.

8

Fråga om ansvarsfrihet för sektionens verksamhet
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen år 2016.

9

Budget för 2017
De pengar som kommer in går direkt till förbundet, de står även för priser.
Material och annat står respektive tävlingsansvariga klubb för. Därav konstaterade
årsmötet att det inte finns någon budget att godkänna.

10

Behandling av ärenden, som av sektionsstyrelsen hänskjutits till årsmötet
Förbundet har inkommit med ett förslag på förändring av förbundets olika sektioner
och styrelsesammansättning. Diskussion kring detta:
Möjligheter med nuvarande struktur:
Känner varandra, underlättar kommunikationen och samarbete.
Risker med den nuvarande strukturen:
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Möjligheter med det nya förslaget:
Kan bli lättare med ett stort möte och samarbete sektionerna emellan.
Vår mindre sektion kanske kan få mer inflytande.
Med en bra sammansättning på styrelsen med en bra och neutral/opartisk
ordförande kan det bli riktigt bra. Alternativt att ordförandeposten roteras
mellan sektionerna.
Risker med det nya förslaget:
Tiden, möten kommer ta mer tid då samtliga sektioner skall föra sin talan
vid ett och samma mötestillfälle.
Mötestillfälle, det är många årsmöten och andra möten som hålls i mars
månad, detta gör det mindre lätt att komma på årsmötet.
Finns en risk att saker ”hamnar mellan stolarna”.
Kan vara så att det blir störst förändring för de större sektionerna.
Med en sämre sammansättning på styrelse (exempelvis två representanter
från de större sektionerna och endast en från de mindre) samt en jävig
ordförande kan leda till sämre förutsättningar än idag.
11

Val av ordförande för ett år, tillika ledamot i SDF-styrelsen
Årsmötet valde Lasse Amnestål till ordförande för 2017.

12

Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
Årsmötet valde Anders Sjöbergh och Rickard Johansson till styrelseledamöter för en
tid av två år (2017-2018).
(Kvarstår för 2017 sedan förra året; Stefan Backman och Jeanette Bertilsson.)

13

Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Årsmötet valde Thette Holmberg och Arthur Hentze till suppleanter för 2017.

14

Val av tre personer för en tid av ett år att utgöra sektionens valberedning
Årsmötet valde Beatrice Ekström (sammankallande) och Johan Ahlbeck. Tredje
platsen lämnas vakant.

15

Val av en person för en tid av ett år att utgöra sektionens representant i SDF:s
valberedning
Årsmötet beslutade att lämna denna post vakant.

16

Val av ett ombud jämte suppleant till förbundssektionsårsmötet
Årsmötet valde Stefan Backman och Anders Sjöbergh (suppleant) till ombud för
förbundssektonsårsmötet.

17

Val av kontaktman för Svenska Ungdomscupen
Årsmötet valde Stig Andersson till kontaktman.

18

Diskussionsforum, övriga frågor
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Vi vill att bestämmelsen angående minst antal deltagande klubbar i
distriktsmästerskapen tas bort. Det skall räcka med ett visst antal tävlanden oavsett
vilka klubbar de kommer ifrån.
Lämnar förslag om slopad regel angående antal deltagande klubbar på
distriktsmästerskap.
Regelverket i luft, fråga om vilka tävlingar som är ett måste?
Att Fripistol och Skeet tas bort från de olympiska spelen ser vi som negativt.
DM i 25 och 50 meter kommer PSKF Magnus Stenbock ha hand om. (Snabb, Sport,
Standard, Grov, Fri. Samt RegM.)
19

Mötets avslutande
Mötesordförande Lasse Amnestål tackade för visat intresse och avslutade årsmötet
med medaljutdelning och smörgåstårta.

______________________________
Lasse Amnestål
Ordförande

______________________________
Jeanette Bertilsson
Vid protokollet

______________________________
Anders Sjöbergh
Justerare

______________________________
Thette Holmberg
Justerare
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