Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns
pistolskyttekrets.
Plats: Klubbstugan Änganäs skjutbana, Ljungby
Datum: 2013-03-17

1. Christer Claesson valdes till ordförande för årsmötet.
2. Roger Tiensuu valdes att föra protokollet vid årsmötet.
3. Mikael Nilsson och Erling Simon valdes att jämte ordförande justera protokollet.
4. Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av 17 röster var 17 närvarande.
SP Ljungby
2 röster
Markaryds SSK
2 röster
Lenhovda PK
2 röster
Växjö PK
4 röster
Tingsryd PSK
2 röster
Berga Psk
2 röster
Alvesta PSK
2 röster
Växjö Försv. utb
1 röst
Ej representerade föreningar: Älmhults Pk.
5. Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.
6. Dagordningen fastställdes enligt kallelse.
7. Föredragning av styrelsens berättelse. 5 ex av den tryckta versionen delades ut till
föreningarna. (Rättelse av styrelseberättelsen, plats för 2012 årsmöte ska vara Ryd.)
Verksamhetsberättelsen godkändes efter rättning att läggas till handlingarna.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av årsmötet och balansräkning fastställdes.
9. Motioner till FM 2013. Efter genomgång av motionerna föreslog årsmötet följande;
Proposition 1 och 2 om veteranklass. Kretsens föreningar föreslår avslag för båda.
Motionerna till FM 2013:
Motion 1, avslag, nr 2 avslag, nr 3 avslag, nr 4 bifall, nr 5 avslag, nr 6 avslag, nr 7 avslag,
nr 8 bifall, nr 9 avslag (1 och 2), nr 10 avslag, nr 11 bifall, nr 12 bifall, nr 13 bifall,
nr 14 bifall, nr 15 utan åsikt, nr 16 bifall.
10. Tävlingsprogram 2013 fastställdes utan ändring.
11. Fastställdes budget för 2013 enligt förslag i årsberättelse sidan 12.
Årsavgiften för verksamhetsåret 2013 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.
14. Val av revisorer:
• Mikael Nilsson nyvaldes till revisor på 2 år.
• Kurt Petersen nyvaldes till revisorsuppleant på 2 år.
15. Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till förbundsmötet 2013.
16. Valnämnd till nästa år beslutades vara: Tingsryd (sammankallande), Berga och Älmhults
Pistolklubb enligt den turordning som finns.
17. Övriga frågor:
Christer Claesson informerade om SM 2012 Skillingaryd. Den ekonomiska redovisningen
gav ett överskott om ca 60 000 kr som ska fördelas till deltagande kretsar enligt
grundbesättning för de olika funktionerna, slutredovisning till SSM 2013.
Kretsstyrelsen beklagade att det av Tingsryd inlämnade förslaget till årsmöte 2012
angående avgifter och bidrag vi kretsfältskjutningar inte behandlats under året och
ordföranden lovade ta tag i ärendet under året.
Tingsryds Psk önskade en tidigare planering av tävlingsprogram 2014 och det var alla
överens om att det vore önskvärt. Stomprogrammets publicering styr delvis tiden för när
kretsens planering kan fastställas.
18. Ordförande tackade för visat intresse och förklarande årsmötet avslutat.
Tennbägare, flitpriser och mästerskapsmedaljer utdelades till förtjänta skyttar enligt
årsberättelsen.
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