
 
 

Verksamhetsberättelse för 2021 för Sundsvalls Sportskytteklubb 

Styrelsen för Sundsvalls Sportskytteklubb avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under 
tiden 1 januari till 31 december 2021 
 
Styrelse  2021.01.01-2021.05.29 2021.05.29-2021.12.31 
Ordförande:  VAKANT  Roger Gisslin -2023 
Vice Ordförande:  Barbro Larsson Göran Byman -2022 
Sekreterare:  Martina Hammarström Martina Hammarström -2023 
Kassör:  Ulf Jansson t.om 2021.02.28 Fredrik Amlinger Edin fr.om 2021.03.01 -2023 
Ledamot:  Bengt-Arne Nyh Bengt-Arne Nyh 2022 
Ledamot:  Göran Byman   Johan Andersson fyllnadsval-2022 
Suppleant:  Oscar Sjöberg  Daniel Frisk -2022 
Suppleant:  Anna Köhlqvist Görjen Olsson -2022 
 
Revisorer 
Revisor:  Ronny Westlinder Ronny Westlinder 
Revisorssuppleant: Niko Blomqvist Niko Blomqvist 
 
Valberedning 
Sammankallande: Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson 
Suppleant:  Johan Högberg  Johan Högberg 
 
Ansvarsområde tills vidare: 
Materialförvaltare:  Göran Byman  
Märkesredogörare:  Oscar Sjöberg 
Bokningsansvarig/Event/Prova på: Barbro Larsson 
Webbansvarig:   Martina Hammarström och Ronny Westlinder 
Tävlingsgrupp:  Ronny Westlinder 
Kursansvarig:   Bengt-Arne Nyh 
Nyckelansvarig:  Oscar Högberg 
Larm- och kameraansvarig:  Ulf Tjernström och Lars-Erik Nilsson 
Passerkort M3-ansvarig:  Oscar Sjöberg 
AirKey-ansvarig:  Oscar Högberg 
Säkerhetsansvarig:  Peder Östman 
Ansvarig för klubbvapen:  Bengt-Arne Nyh 
Skjutledare krut:  Bengt-Arne Nyh 

Anna Köhlqvist 
Carl Undén 
Oscar Sjöberg 
Johny Olsson 
Göran Byman 
Henrik Blusi 
Johan Andersson 

Skjutledare luft:  Torbjörn Johnsson 
Arja Aresh 
Lars-Erik Nilsson 

Representation 
Ombud SDF Medelpad:  Bengt-Arne Nyh 
Ombud till Kretsen:  Niko Blomqvist 
Ordinarie ombud Skyttealliansen: Patrick Eckemo 
Suppleant till Skyttealliansen: Göran Byman 
 
 



Förbund 

Klubben har under verksamhetsåret varit ansluten till följande riksförbund: 
- Västernorrlands pistolskyttekrets 
- Svenska Pistolskytteförbundet  
- Sveriges Riksidrottsförbund 
- Svenska Skyttesportförbundet 
På Extra årsmötet 2021 togs beslut att även ansluta till följande förbund: 
- Sveriges Metallsilhuett förbund 
- Svenska Svartkruts Skytte Federation 
 
Skytteanläggningar 
Klubben äger ett bergrum som innehåller 10 skjutbanor för krutskytte, 15 banor för luftskytte, verkstad med för 
verksamheten nödvändig utrustning samt utrymmen för materialförvaring, klubbfester, sammanträden och 
liknande. 
 
Klubben ingår i Sundsvalls skytteallians som driver Blåbergets skjutanläggning där klubbens medlemmar har tillgång 
till samlingslokal och 10-talet skjutbanor för varierande skytteformer. 
 
Hela verksamhetsåret har kantats av Coronapandemin, men många medlemmar har medverkat till att föreningen 
verksamhet hållits igång. I övrigt har vanligt förekommande underhåll utförts på klubbens egna anläggning i 
bergrummet M3.  
 

Medlemsantal 
Vid verksamhetsårets början:  60 

Vid verksamhetsårets slut:  77  
 

Föreningens inre verksamhet 

• Under 2021 har pandemin Covid-19 fortsatt drabbat verksamheten på många sätt. Träningar, aktiviteter och 
tävlingar och Event har inte gått att genomföra riktigt som vanligt. 

• Vi startade året med restriktioner på max 8 pers i lokalen och mängder med handspritflaskor. 

• I februari ställdes onsdagsträningarna in. Först i oktober kunde vi äntligen öppna upp för onsdagsträningarna 
igen. Träningskvällarna för krutskytte har genomförts men de medlemmar som ännu inte innehar eget vapen 
har fått förtur i skjuthallen. 

• Luftskyttet har trots pandemin varit igång varje måndag hela året. 

• Under våren genomfördes en grundkurs där 4 nya skyttar utbildades och under hösten examinerades 
ytterligare 6 nya krutskyttar. 

• En arbetsgrupp för aktivitetspoäng bildades av Peder, Ronny och Oscar S. De styrde upp vad som gäller. 

• Ulf lämnade över kassörsuppdraget till Fredrik Amlinger Edin fr.o.m 21.03.01. 

• Årsmöte 2021 kunde inte genomföras enligt stadgarna före 31 mars pga restriktioner och 
rekommendationer ifrån riksdag och regering.  

• Ordförandeposten var vakant till maj då restriktionerna hade släppts så pass att vi kunde hålla årsmöte 
utomhus 2021.05.29. 

• §12 stadgeändring blev struken på årsmötet och resulterade i ett Extra årsmöte2 november 2021. Åtta 
motioner behandlades. 

• Första tisdagen varje månad har månadsmöten/styrelsemöten tillika medlemsmöten genomförts under året 
där klubbens verksamhet och framtida utveckling har diskuterats. Mötena har pga restriktionerna hållits till 
stor del online via teams. Från september kunde vi ha fysiska möten på M3 igen. 

 
Trots pandemin har ändå vissa aktiviteter genomförts under 2020 såsom: 

• Många arbetskvällar har det blivit under året och det är tydligt att många medlemmar känner stort ansvar 
att bidra med sina talanger och kunskaper så vår fina lokal hålls trivsam och väl fungerande. Många 
medlemmar har lagt många timmar i föreningen under 2021. Ingen nämnd och ingen glömd.  

• Arbetskväll på M3 1/2 resulterade i nya tavelställ, 28/1 resulterade i att massor av viraduk skars upp, 
märktes och rullades ihop i fina högar. Väggdukarna i skjuthallen byttes. 

• Arbetskvällar/dagar 29/6 och 28/8, 28/9, 30-31/10 och 11/12 för underhåll av klubbens anläggningar och 
inventarier. Altan på klubbstugan är nu byggd och fältmål tillverkade. 



Tävlingar har anordnats och deltagits i: 

• Vårmönstringen 

• Rikstävlingen Hemortens banor 

• Innefemman blev inställt först, men kunde genomföras genom 4 intensiva tävlingsdagar i juni. 

• KM i Magnumprecision 

• Fältskytte Kretsmästerskap C + B 

• Hösttrofén 

• Innesexan 

• Julskinkan 

• Nyårssaluten 

Klubbens medlemmar har framgångsrikt deltagit i flera tävlingar arrangerade av föreningar inom de riksförbund 
klubben är ansluten till. 
Vi i styrelsen gratulerar alla skyttar till fina resultat. 
 
Utåtriktad verksamhet och information 
- Skytteevent för företag och privatpersoner har trots pandemin gått att genomföra. Nio företagsevent har 
genomförts. Johan A som ansvarig gör ett mkt bra jobb! 
 
Ekonomi 
Ekonomin har varit stabil under året trots de minskade intäkterna. 
Detaljerad ekonomisk berättelse, se bilaga. 
 
Slutord 

Styrelsen vill tacka för förtroendet under verksamhetsåret och även rikta ett stort tack till de medlemmar som hjälpt 
till som funktionärer under året. Utan er hade inte klubbens aktiviteter gått att genomföra och de ekonomiska målen 
hade inte kunnat nås. 
 
Kommande år hoppas vi i styrelsen att alla medlemmar deltar i medlemsmöten, att fler känner ansvaret att aktivt 
ställa upp för verksamheten. Då har man som medlem chansen att påverka aktiviteterna. 
 
  
2022.03.01 

 

Ordförande:_________________________________________________________ 

Vice ordförande:_____________________________________________________ 

Sekreterare:_________________________________________________________ 

Kassör:_____________________________________________________________ 

Ledamot:___________________________________________________________ 

Ledamot:___________________________________________________________ 

Suppleant:__________________________________________________________ 

Suppleant:__________________________________________________________ 

 

 


