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Årsmöte  
 

  

Datum: 2022-03-26  Plats: M3 

Närvarande: Görjen Olsson, Chrille Hammarström, Torbjörn Johnsson, Göran Byman, Johny Olsson, 

Johnny Schödin, Anders Lindqvist, Jerry Thåström, Mats Skoglund, Martina Hammarström, Ulf 

Tjernström, Ronny Westlinder, Jens Persson, Kent Sjöström, Arja Aresh, Roger Gisslin. 

§ 1 Mötets öppnande kl. 14.00 

Styrelsen hälsade alla medlemmar välkomna till mötet 2022. 

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet 

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden enligt närvarolista på 16 stycken röstberättigade 

medlemmar. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ordförande: Roger Gisslin Sekreterare: Martina Hammarström 

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet 

           Till protokolljusterare och rösträknare jämte ordföranden valdes Göran Byman och Görjen Olsson. 

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötet förklarades behörigen utlyst.  

§ 6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  

§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året:  

Verksamhetsberättelsen för 2021 har funnits tillgänglig. Alla hade läst den. Bifogas protokollet. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret):  

Medlemmar har haft tillgång till rapporterna på hemsidan, samt på utskrivna exemplar på plats. 

Balansrapport, resultatrapport och förvaltningsberättelse bifogas årsmötesprotokollet.  

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret:  

Revisionsberättelsen för 2021 har funnits tillgänglig. Alla hade läst den. Bifogas protokollet. 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidigare revisionen avser:  

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter:  

Krut: Medlemsavgiften för 2022 är 1500kr/år. 

 Mötet beslutar att inte höja avgiften för 2023. 

 Halv avgift för skytt i samma hushåll.  
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 Luft: Medlemsavgiften för 2022 är 800kr/år för 2022. 

 Mötet beslutar att inte höja avgiften för 2023. 

 Luftmedlemmar har tillgång till M3 endast på organiserade träningsdagar.  

 Halv avgift för skytt i samma hushåll. 

 För total åtkomst till M3 betalar medlemmen full avgift 1500kr 

 Medlemmar som konverterar från luft till krutskytt betalar in mellanskillnaden. 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

 verksamhets/räkenskapsåret:  

Verksamhetsplan och budget för 2021 har funnits tillgänglig. Alla hade läst den. Bifogas 

årsmötesprotokollet. 

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: 

3st motioner har inkommit till styrelsen. Se bilaga för fullständig motion. 

Motion 1 från Johny Olsson angående städmöjlighet av skyttebanan  

Styrelsen förslag: BIFALL Styrelsen beslutar att mattskiftet 3m närmast skjutbåsen ska tas bort. 

Dammsugarfrågan diskuteras vidare under ”övrigt” på årsmötet.  

Årsmötet godkände styrelsens förslag om att motionen ska bifallas.       16/16 BIFALL 

Motion 2 från Johny Olsson angående att låsa grindarna till anläggningen under träningstiderna 

på blåberget  

Styrelsen förslag: AVSLAG med anledning att Blåljuspersonal alltid måste kunna komma in genom 

grinden. Det är inte säkert att någon person har möjlighet att ta sig till grinden ifall det behövs. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag om att motionen ska avslås.       16/16 AVSLAG 

Motion 3 från Johny Olsson angående en skjutledarhjälplista så skjutledare kan känna större 

trygghet i samband med hämtning/lämning av vapen inför träning på Blåberget.  

Styrelsens förslag: AVSLAG med anledning att arbetet redan pågår. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag om att motionen ska avslås.        16/16 AVSLAG 

 

§ 13 Föreningsintyg: 

 Styrelsen föreslår årsmötet att delegera rätten att underteckna föreningsintyg för  

Sundsvalls Sportskytteklubbs räkning till ordförande och sekreterare var för sig. 

 Årsmötet beslutar att delegera rätten att underteckna föreningsintyg för  

Sundsvalls Sportskytteklubbs räkning till ordförande och sekreterare var för sig. 

 

§ 14 Val av:  

Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (2022-2024) 

Ledamot:  Omval Göran Byman   

Ledamot:  Omval Bengt-Arne Nyh 

Ledamot:  Omval Johan Andersson   
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Suppleanter i styrelsen med dem fastställd turordning för en tid av 1 år 

Suppleant:  Omval Daniel Frisk 

Suppleant:  Omval Görjen Olsson 

Revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 

Revisor:  Omval Ronny Westlinder 

Revisorssuppleant:  Omval Niko Blomqvist  

Övriga funktionärer valda på 1 år: 

Säkerhetsansvarig:  Omval Peder Östman 

Ombud SDF Medelpad:  Omval Bengt-Arne Nyh  

Ombud till kretsen:  Omval Niko Blomqvist 

Ombud till Alliansen:  Omval Patrick Eckemo 

Vice ombud till Alliansen: Omval Göran Byman 

Valberedning: Omval Torbjörn Johnsson 

Hissansvarig tills vidare: Nyval Henrik Danielsson 

 

§ 15 Övriga frågor: (Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 

fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet). 

Vad innebär större ekonomisk betydelse? 

Årsmötet beslutar att nödvändiga förbättringar med kostnad upp till 25 000kr kan tas i styrelsen. I övrigt 

ska ett extra årsmöte utlysas. 

 

Placering av föreningens pengar? 

Årsmötet beslutar att Kassören försöker få pengar att växa. Förslag ska presenteras för styrelsen. 

Inköp av dammsugare till skjuthallen? 

Årsmötet beslutar att söka efter lämplig dammsugare som endast ska användas i skjuthallen. 

Hinkar i olika färger ska köpas in och märkas för vilka utrymmen. 

 

§ 15 Mötet avslutades kl. 15.00 
 

  
Mötets ordförande:…………………………………………………………………………………………………….  
 

  
Mötets sekreterare:………………………………………………………………………..……………………………  
 

  
Mötets justerare:…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 Mötets justerare:…………………………………………………………………………………………………………  
 

 


