Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns
pistolskyttekrets.
Plats: Slätthult, Älmhult
Datum: 2011-03-20

1. Christer Claesson valdes till ordförande för årsmötet.
2. Roger Tiensuu valdes att föra protokollet vid årsmötet.
3. Anders Magnusson och Anders Bäckman valdes att jämte ordförande justera protokollet.
4. Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av 18 röster var 14 närvarande.
SP Ljungby
Markaryds SSK
Växjö PK
Tingsryd PSK
Älmhults PK
Alvesta PSK

2 röster
2 röst
4 röster
2 röster
2 röster
2 röster

Ej representerade föreningar: Lenhovda PK, Växjö försvarsutbildarförening och
Berga Psk.
5. Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.
6. Dagordningen fastställdes enligt kallelse.
7. Föredragning av styrelsens berättelse. 5 ex av den tryckta versionen skickas till
föreningarna.
Verksamhetsberättelsen godkändes att läggas till handlingarna.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av årsmötet och balansräkning fastställdes.
9. En motion har inkommit till kretsen. Markaryds SSK motionerade om att varje förening
skulle ha en representant i kretsstyrelsen. Motionen ändrades av Markaryd under årsmötet
till att lyda till att suppleanterna utgår och blir ordinarie ledmöter i styrelsen, som då
kommer att utgöras av 6 ledamöter plus ordförande. Beslutet togs med enhällig majoritet
att ändra kretsstadgarna, paragraf 11 och denna ändring beslutades börja gälla omedelbart.
Motioner till förbundsmötet 2011 behandlades. Samtliga motioner utom motion nr 5, 9
och 10 bifalls av Kronobergskretsen.
10. Fastställdes tävlingsprogram efter byte av tävlingar mellan Alvesta och Älmhult.
11. Fastställdes budget för 2011 enligt förslag i årsberättelse sidan 12.
Årsavgiften för verksamhetsåret 2012 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, Mårten Wigardt och Jörgen Backe omvaldes till styrelseledamöter
på 2 år och Sivert Johansson valdes till styrelseledamot för ett år.
14. Val av revisorer:
 Ingvar Thörnqvist nyvaldes till revisor på 2 år.
 Mikael Nilsson nyvaldes till revisorsuppleant på 2 år.
15. Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till förbundsmötet 2011.
16. Valnämnd till nästa år beslutades vara: Lenhovda (sammankallande), Markaryd
Sportskytteklubb och Alvesta Pistolklubb.
17. Övriga frågor:
Christer Claesson informerade om att Lövåsen blir plats för SSM Fält 2012 (maj). En
arbetsgrupp ska bildas om kretsens föreningar behöver bemanna och bygga en-två
stationer per förening i två dagar.
SM 2012 i Skillingaryd kommer att kräva bemanning för 2 fältskyttestationer i fyra dagar,
P-A Mattson håller i administration och resultat för tävlingen. Första arbetsmötet för SM
2012 hålls i Skillingaryd den 16 april, en representant (Christer Claesson) per krets ska
deltaga.
18. Ordförande tackade för visat intresse och förklarande årsmötet avslutat.
Tennbägare, flitpriser och mästerskapsmedaljer utdelades till förtjänta skyttar enligt
årsberättelsen.
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