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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR VÄSTERNORRLANDS LÄNS 

PISTOLSKYTTEKRETS DEN 11 MARS 2017 

 

 

PLATS: Hotell Höga Kusten 

 

§ 1 Årsmötets öppnande  

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

Därefter utdelades kretsens poängpris i kretstävlingen för klass1/juniorer, en kikare, till 

Fredrik Bergström, Härnösands Psk. 

 

Förrättades prisutdelning för 2016 års Vårmönstring. 

  

§ 2 Upprop samt justering av röstlängd 

 

Förrättades upprop samt justerades röstlängd. 

Följande föreningar var representerade:  

 

Härnösands Psk 1 närvarande  4 röster 

Kramfors Psk 3     ”   3 ” 

Nätra SKG 1     ”     5 ” 

Sollefteå PSK 2     ”     3 ”      

Sundsvalls PK 3     ”         6 ” 

Örnsköldsviks Pk 2     ”   4 ” 

Kretsstyrelsen  5     ”     5 ” 

 

Antal närv./röster      17     30 

    

§ 3  Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Till ordförande valdes Gunnar Andersson och till sekreterare Göran Lindskog. 

 

§ 4 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 

Till protokolljusterare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, valdes Fredrik 

Bergström och Lennart Lahti, båda Härnösands PSK. 
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§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysning  

Förklarades mötet utlyst i stadgad tid. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  

 

§ 7  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

Kretssekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen.  

 

Kunde med tillfredställelse noteras att antalet aktiva skyttar liksom verksamheten i stort visat 

en påtaglig ökning. Antalet redovisade aktiva var det högsta under 2000 - talet.  

 

Kretsen satsade under 2016 på att med bistånd av SISU genomföra en framtidskonferens. 

Tanken med detta är att hjälpa föreningarna/kretsen att engagera fler av medlemmarna i den 

verksamhet vi bedriver och möjliggöra en positiv utveckling av pistolskyttet i kretsen. 

Framtidskonferensen uppskattades av föreningarna som önskar en fortsatt satsning i denna 

anda. 

 

Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.  

 

§ 8  Redovisning av resultat- och balansräkning 

Kassören redogjorde för resultat- och balansräkningen, som utvisade ett överskott på 833 kr. 

Under året erhållet extra bidrag från förbundet om 15 tkr vilket är öronmärkt för 

utbildningsinsatser har avsatts till en utbildningsfond.  

 

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse 

Revisorn Mikael Irmalm redogjorde för revisionen och föredrog revisionsberättelsen.   

 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 

 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslöt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§12 Styrelsens förslag till årsmötet 

Under många år har det varit stora problem med kretsens vandringspriser. Vandringspriser har  

förkommit och trots långtgående efterforskningar inte kunnat återfinnas. Ett flertal av 

kretsens föreningar saknar även klubblokal för förvaring av erövrade priser. Då problemen 

kvarstått trots betydande försök att åtgärda bristerna förelåg förslag från styrelsen att avveckla 

systemet med kretsvandringspriser. 

Mötesdeltagarna diskuterade frågan men efter röstning befanns flertalet föreningar ha 

uppfattningen att kretsen ska fortsätta med vandringspriser. Exakt utformning överläts till  

styrelsen att bestämma. 

 

§13 Behandling av motioner  

Behandlades 19 motioner som inkommit till Kretsen för yttrande.                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Kretsårsmötet beslutade att för samtliga motioner följa förbundets rekommendationer om 

tillstyrkan respektive avslag. Samtliga motioner med förbundsstyrelsens förslag till beslut 

bilägges. 

 

§ 14 Föredragning av verksamhets- och tävlingsprogram 

Redogjordes för tänkta utbildningssatsningar under 2017.  

 

Den lyckade framtidskonferensen i höstas sporrar till att genomföra dels en repris av höstens 

konferens för de föreningar/medlemmar som inte hade möjlighet att delta i fjol och dels en 

fortsättningskonferens.  

 

Kommenterades det aktuella läget vad gäller framtagande av nytt utbildningsmaterial för 

fältskyttebanläggning. Till hösten avser vi genomföra den efterlängtade utbildningen i 

fältskyttebanläggning med förhoppningsvis helt ny kursmateriel. 

 

Tävlingsprogrammet för 2017 kommenterades. Noterades att en tävling i magnumprecision på 

försök lagts in i höstens program i Sundsvall. Från Sundsvalls Pk framfördes önskemål om att 

få arrangera en tävling i militär snabbmatch till hösten (oktober). Styrelsen får utvärdera 

förslaget för eventuell komplettering av programmet.     

 

Kommenterades den nya FAP:en och EU direktivet som leder till ny vapenlag 2018. Se nedan 

under skyttedebatt för referat från diskussionen.  

 

Verksamhets- och tävlingsprogram för år 2017 fastställdes. 

  

§15  Fastställande av årsavgift 2018 och budget för verksamhetsåret 2017 

Beslöts att årsavgifterna hålls oförändrade. För föreningen innebär det en grundavgift om 400 

kr samt 30 kr per aktiv skytt. Även avgifterna 20 kr per start i kretsmästerskap och kretscup 

beslöts vara oförändrade.    

 

Redogjorde sekreteraren för förslag till budget för 2017. I budgeten har hela 25 tkr avsatts för 

utbildningssatsningar.  

 

Budgeten fastställdes. 

 

§16 Val av kretsordförande  

Sammankallande i valberedningen, Lennart Selander lade fram valberedningens förslag 

(bilaga). 

Valdes Patrik Hägglund, Örnsköldsvik till ordförande på 1 år. 

 

§17 Val av styrelseledamöter 

Enligt valberedningens förslag valdes Thomas Nordin, Örnsköldsvik (nyval) och Mattias 

Andersson, Sollefteå (omval) till ordinarie ledamöter på 2 år. Valdes Fredrik Bergström, 

Härnösand (nyval) till ordinarie ledamot på 1 år.  

 

§18 Val av styrelsesuppleanter samt fastställande av turordning 

Omvaldes Jan Qvarnström, Nätra samt Lennart Lahti, Härnösand till styrelsesuppleanter på 1 

år. Nyvaldes Arne Selander, Örnsköldsvik på 1 år. 
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Jan Qvarnström utsågs till 1:e suppleant, Aren Selander 2:e suppleant och Lennart Lahti till 

3:e suppleant. 

 

§19 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Omvaldes Peter Bladh, Kramfors samt Mikael Irmalm Sundsvall till revisorer på 1 år. 

Omvaldes Ulf Strömberg, Husum samt P-O Tejbo, Härnösand till revisorssuppleanter på 1 år. 

  

§20 Val av valberedning  

De tre i valberedningen ingående föreningarna ska representera länets olika geografiska 

områden samt ska en av de valda föreningarna för kontinuitetens skull kvarstå även det 

följande året. 

 

Utsågs Sollefteå Psk, Sundsvalls SSK (kvarstår sedan 2016) samt Timrå SG (kvarstår sedan 

2016) att vardera utse en i valberedningen ingående representant . 

 

§21 Val av ombud och suppleant till Förbundsmötet. 

Ingen frivillig anmälde sig vid årsmötet då förbundsmötet liksom i fjol kolliderar med NsM. 

Gunnar Andersson skulle undersöka om han möjligen skulle kunna ställa upp som ombud. 

Kretstyrelsen fick uppdraget att i annat fall ta fram ett ombud.  

 

§22 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade de deltagande ombuden och medlemmarna och förklarade mötet 

avslutat. 

 

Information och skyttedebatt 

- SM 2017 Under året genomförs SM i fält och precision i Östersund. Västernorrlands 

läns Pistolskyttekrets är medarrangör och Stefan Persson, Jämtlandskretsen  var därför 

inbjuden att berätta om arrangemanget och svara på frågor. Från kretsen ska vi ansvara 

för bemanning av 7 fältskyttestationer under 4 dagar. Funktionärsbehovet uppskattas 

för vår del till ca 40 personer. Uttrycktes farhågor för att ekonomin blir dålig och att 

det skulle bli svårt att få medlemmar att ställa upp om de inte var kavlificerade att 

delta i SM:et. Gensvaret från kretsens föreningar har hittills varit dåligt. Betonades 

vikten av föreningarna ställer upp på ett lojalt sätt så att vi tillsammans med 

Jämtlandskretsen kan bjuda tävlingsdeltagarna på en fin tävling. Alla närvarande 

måste göra sitt bästa för att uppmana klubbkamrater och föreningar att ställa upp. 

- Sommaren 2016 trädde den nya FAPen (Polisens allmänna råd och anvisningar till 

vapenlagen) i kraft. Kraven för erhållande av licens eller förnyelse av licens har 

därmed i olika avseenden skärpts. Efter ikraftträdandet kan vi se att de regionala 

skillnaderna minskat. Väntetiderna har minskat i de regioner där problemen varit 

störst. Föreningsintyget är reviderat. Begreppet ”synnerliga skäl” kvarstår i 

vapenlagen.  

- Det nya EU-direktivet (förslag om vilket beslut väntas tidigt våren 2017) innebär 

ytterligare skärpningar för erhållande av vapen. Dessa skärpningar berör dock oss 

inom pistolskyttet i mindre grad. Den översyn av vapenlagen som nu ska ske med 

anledning av EU-direktiven (och som ska resultera i ny vapenlag under 2018) ger oss 

möjlighet att arbeta för att få bort begreppet ”synnerliga skäl” ur vapenlagen. 

- Den nya FAPen accentuerar vikten av att man som pistolskytt är aktiv. Krav ställs på 
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att skytt ska dokumentera sin tränings- och tävlingsverksamhet som underlag för de 

aktivitetsintyg som föreningen utfärdar. Förbundet har tagit fram en ”Loggbok för 

enskild skytt” som kan användas för detta ändamål. Av loggboken ska framgå 

personnummer, datum, plats, skytteaktivitet, vapen samt vem som bestyrker. 

 

Avslutades årsmötet och skyttedebatten med att ordföranden inbjöd deltagarna till en god 

lunch.  

 

Göran Lindskog 

Göran Lindskog 

Sekreterare 

 

Gunnar Andersson  Fredrik Bergström Lennart Lahti 

Gunnar Andersson              Fredrik Bergström  Lennart Lahti 

Ordförande               Justerare           Justerare 


