Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns
pistolskyttekrets.
Plats: MPM Produkter, Fridafors
Datum: 2012-03-11

1. Christer Claesson valdes till ordförande för årsmötet.
2. Roger Tiensuu valdes att föra protokoll vid årsmötet.
3. Erling Simon och Mikael Nilsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
4. Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av 18 röster var 16 närvarande.
SP Ljungby
Lenhovda PK
Markaryds SSK
Växjö PK
Tingsryd PSK
Älmhults PK
Alvesta PSK
Växjö FUF

2 röster
1 röst
2 röst
4 röster
2 röster
2 röster
2 röster
1

Ej representerade föreningar: Berga Psk.
5. Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.
6. Dagordningen fastställdes enligt kallelse.
7. Föredragning av styrelsens berättelse. 2 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. Motioner till förbundsmötet 2012 behandlades.
Motion nr 2, 3, 4 och 13 bifalls av Kronobergskretsen. Angående motion 7-12 lägger
Kronobergskretsen ned sin röst.
Skrivelse från Sven Johansson, Tingsryd diskuterades:
 slopande av prispengar vid serieskjutningar,
 höjning av fältskjutningsbidraget
 höjning av prispengar vid kretsmästerskap. Förslagen bifölls av årsmötet och
styrelsen fick i uppdrag att utarbeta nya regler för 2013 års kretsskjutningar.
Förslag från Anders Magnusson, Växjö diskuterades. Förslaget är att de
klubbfältskjutningar som arrangeras inom klubben även inbjudes till deltagande från hela
kretsen, och att de då blir standardmedaljgrundande. Förslaget mottogs väl.
10. Tävlingsprogram för 2012 fastställdes.

11. Fastställdes budget för 2012 enligt förslag i årsberättelse sidan 12.
Årsavgiften för verksamhetsåret 2013 beslutades vara oförändrat d.v.s.
500 kr/klubb och 5 kr/aktiv medlem.
12. Christer Claesson omvaldes till ordförande i kretsen på 1 år.
13. Val av styrelseledamöter:
 Roger Tiensuu, Erling Simon och Sivert Johansson omvaldes till styrelseledamöter på
2 år.
14. Val av revisorer:
 Anders Bäckman omvaldes till revisor på 2 år.
 Gert Ek omvaldes till suppleant på 2 år.
15. Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till förbundsmötet 2012.
16. Valnämnd till nästa år beslutades vara: Lenhovda (sammankallande), Markaryd
Sportskytteklubb och Växjö Pistolklubb.
17. Övriga frågor:
Christer Claesson informerade om SSM Fält 2012 på Lövåsen. Arbetsfördelning på
tävlingen styr fördelning av ev. vinst på tävlingen. Endast presentkort från Sportec i priser
förutom SSM-medaljer, plaketter och vandringspriser.
SM 2012 i Skillingaryd kommer att kräva bemanning för 2 fältskyttestationer i fyra dagar,
Kronobergskretsen ansvarar för vapenkontrollen plus två kontrollanter. Arbetsmöten för
SM 2012 hålls i Skillingaryd, Christer Claesson representerar kretsen i SM-arbetsgruppen.
18. Ordförande tackade för visat intresse och förklarande årsmötet avslutat.
Tennbägare, flitpriser och mästerskapsmedaljer utdelades till förtjänta skyttar enligt
årsberättelsen.
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