Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns
pistolskyttekrets.
Plats: Skyttepaviljongen Änganäs, Ljungby
Datum: 2009-03-22

1.

Christert Claesson valdes till ordförande för årsmötet.

2.

Roger Tiensuu valdes att föra protokollet vid årsmötet.

3.

Gert Ek och Jörgen Backe valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.

Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av tio föreningar i kretsen var sju
representerade.
14 personer närvarade på mötet. Totalt 28 röster i kretsen, de närvarande medlemmarna hade
22 röster fördelade enligt följande:
Älmhults Pk
2 röster
SP Ljungby
1 röst
Växjö Pk
10 röster
Alvesta Psk
3 röster
Berga Psf
2 röster
Markaryd Ssk
2 röster
Tingsryd pk
2 röster

5.

Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.

6.

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

7.

Föredragning av styrelsens berättelse.

8.

Föredragning av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen i original upplästes av Anders Bäckman.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av årsmötet och balansräkning fastställdes.

9.

Inga motioner från föreningarna har inkommit. De från andra föreningar och
förbundsstyrelsen föreslagna motioner och propositioner genomgicks. Kronobergskretsen
beslutade att bifalla samtliga utom motion nr 7, 8, 9, 11 och 13.

10. Det i förväg utsända tävlingsprogrammet för kretsen fastställdes efter ändring av datum för
kretsban 1 i Alvesta, från 2 maj till 3 maj (lördag till söndag).
11. Fastställande av budget enligt förslag i årsberättelsen Årsavgiften för verksamhetsåret 2010
beslutades vara oförändrat d.v.s. 500kr/klubb och 5 kr/aktiv medlem.

12. Christer Claesson omvaldes till ordförande i kretsen på 1 år.
13.





Val av styrelseledamöter:
Sven-Erik Ekberg (omval) och Mårten Wigardt (nyval) valdes till styrelseledamöter på 2 år.
Agne Olsson omvaldes till styrelsesuppleant (1:a).
Omval av Jörgen Backe till styrelsesuppleant (2:a).
Omval av Sivert Johansson till styrelsesuppleant (3:e).

14. Val av revisorer:
 Ulla-Britt Olsson omval till revisor på 2 år.
 Ingvar Thörnqvist omvaldes till revisorsuppleant på 2 år.
15. Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till ordinarie förbundsmöte 2009 samt SSM
årsmöte 2010.
16. Valnämnd till nästa år enligt turordningen: Växjö Pk (sammankallande), Tingsryds Pk och
Berga Psf.
17. De tennmuggar som kretsen haft som pris för serieskjutningarna finns inte längre att köpa.
Kretsstyrelsen fick i uppdrag att införskaffa nya priser till serieskjutningarna.
18. Ordförande tackade de närvarande för deras deltagande samt förklarande årsmötet avslutat.
Prisutdelning för 2008 års krutskytte och medaljerna för 2009 års luftsäsong delades ut.
Medaljer för kretsens verksamhet 2009 överlämnades till arrangörerna av mästerskapen.
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