
Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets 
 

Protokoll vid ordinarie årsmöte 

2017-04-01  kl. 10:05 – 11:45 

Plats: GPIF, Kallebäck 
 

 

Inledning Birgitta Rundberg hälsar välkommen. Mötet ändrar dagordningen så att mötet 

börjar med val av ordförande och sekreterare. 

 

Val Mötet väljer Lars Lundmark till ordförande och Claes Linder till sekreterare. 

 

Röstlängd  Röstlängden bestäms enligt följande: 

    Rapporterade  Antal Närvarande 

  Föreningar  medlemmar röster ombud 

Elfsborgs SF           7   2  Bertil Kärnefelt 

Göteborgs PSSK      161 10 Pierre Lindquist 

Göteborgs Polismäns IF       34   3 Jan Asplund 

Härlanda PK       104   7 Daniel Fick 

Landvetter PSF        17   2 ingen på listan 

Lerums JoSSF       33   3 Christian Jarl 

Mölndals SF       204 12 Rickard Alvén 

Stenungsunds PK       23   3 Jan Söderberg 

Säve PK        73   5 Jan-Erik Sundell 

Volvo PK        99   6 Yngve Lindahl 

Öckerö SF          1   2 Ola Wedén 

Styrelsen: 

Birgitta Rundberg  1 

Lars T Andersson  1 

Nic Ramstedt   1 

Magnus Lundström  1 

Summa  59 röster 

 

Justeringsmän  Mötet utser Rickard Alvén och Daniel Fick till justeringsmän. 

 

Kallelse och dagordning Mötet är kallat den 8 mars med påminnelse den 20 mars. Kallelsen fanns på 

hemsidan den 26 mars. Mötet finner att det är utlyst på rätt sätt. 

Mötet godkänner dagordningen med tillägg att Alliansenföreningarna ska få 

nycklar till HPK:s grind. 

 

Verksamhetsberättelse Birgitta Rundberg läser upp verksamhetsberättelsen. Den godkänns. 

 

Bokslut Lars T Andersson redovisar bokslutet, som även det har sänts ut till 

föreningarna. Bland intäkterna finns 15 000 kr som är förbundets extra 

tilldelning till kretsarna, vilket gav ett rejält överskott. Tanken är att dela ut 

pengarna under 2017. Den stora behållningen vid årsskiftet är därför tillfällig. 

Styrelsen avser att under 2017 fortsätta att ge bidrag till nystartade tävlingar. 

 

Revision  Mikael Dahlqvist föredrar revisionsberättelsen. 

 

Ansvarsfrihet Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret 2016. 



Motioner till  Motion 1 – Klass M7 i magnumfält och magnumprecision 

Förbundsmötet Mötet delar FS (förbundsstyrelsen) och KS (kretsstyrelsen) förslag att motionen 

ska bifallas. 

 Motion 2 – Ändring av regler för vapengrupp M7 ang. piplängd m.m. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 3 – Ändrade regler för riktmedel i vapengrupp M7. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 4 – Om lägsta och högsta kaliber i vapengrupp M5. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås. 

 Motion 5 – Om lägsta kapacitet på 6 skott i magnumprecision tas bort 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 6 – Antal stationer för standardmedalj i magnumfältskjutning 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 7 – Ändring i SHB av kommandona i Snabbskjutning och Nationell 

Helmatch 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 8 – Standardmedaljer även i halvmatch i Militär Snabbmatch 

 FS föreslår avslag, KS föreslår bifall. 

 Mötet anser att halvmatchen först måste bli en officiell gren innan det kan bli 

dags att dela ut standardmedaljer. Mötet delar därför FS förslag om avslag. 

 Motion 9 – Skyttemärke för Militär Snabbmatch. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 10 – Förlängda skjuttider i revolverklassen i fältskytte 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås. 

  Motion 11 – Tillåt även kaliber .22 i revolverklassen i fältskytte. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås. 

 Motion 12 – Maximal piplängd i vapengrupp R ska varav 6 ½ tum. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås. 

 Motion 13 – Anslagsenergin i vapengrupp A justeras ner till 400 joule. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås. 

 Motion 14 – Deltagande i kretstävling i annan krets än angränsande. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås. 

 Motion 15 – Skilda lagtävlingar för VetY och VetÄ vid mästerskapstävlingar 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 16 – Samma som 15 men regler bestäms av regelkommittén. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 17 – Harmonisering av krav i springskytte. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 18 – Framtagning av en påföljdsblankett för delgivning med skytten. 

 Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska bifallas. 

 Motion 19 – Utökad satsning på utbildning 

 FS anser att motionen är besvarad genom ökade insatser, vilket KS håller med 

om. Mötet instämmer. 

 

Verksamhetsplan Tävlingsprogrammet finns på kretsens hemsida. En ändring är att Mölndals SF 

tar över kretsmästerskapet i PPC från Härlanda PK.   

 Styrelsen ser gärna att respektive förening bekräftar till kretsen att 

kretsmästerskapet kommer att genomföras. Informationsmottagare är Ola 

Wedén. 

 Mötet fastställer verksamhetsplanen. 

 

Budget Lars T Andersson redovisar budgeten, som visar underskott med 11 000 kr. 

Styrelsen hoppas att fler söker målpremier och att det blir fler nya tävlingar. Det 

behövs två nya kretsinstruktörer. Priser har köpts in och lagras för att senare 

graveras. 



Kretsavgift Kretsavgiften för 2018 föreslås oförändrad till 15 kr/aktiv medlem, vilket mötet 

godkänner. 

 

Val Årsmötet utser följande befattningshavare: 

 Ordförande 1 år Birgitta Rundberg 

 Sekreterare 1 år Magnus Lundström (fyllnadsval) 

 Ledamöter 2 år Bertil Kärnefelt 

   Nic Ramstedt 

   Jan Asplund 

 Suppleanter 1 år 1. Christer Back 

   2. Martin Isebäck 

   3. Jonas Pilhede 

 Revisorer  Mikael Dahlqvist 

   Lars-Erik Bjuhr 

 Valberedning enligt rullande schema: 

   Marinens SF 

   Mölndals SF 

   Orust PK 

 I praktiken lär det bli Mölndals SF som sammankallande eftersom det är 

tveksamt om Marinen SF kommer att delta. 

 

Representanter  Årsmötet överlämnar till kretsstyrelsen att utse representanter vid kretsmötet 

och förbundsmötet. Vid förbundsmötet har kretsens representant möjlighet att 

gå ifrån årsmötets beslut gällande motionerna om det kommer fram goda 

argument. 

 

Nycklar Nycklar till grinden vid infarten till HPK överlämnas till Alliansföreningarna 

GPSSK, Säve, Mölndals SF, Volvo och GPIF. Lerum och TGIF har nycklar. 

 

Information Lars T Andersson informerar om landsdelskonferensen i Skövde. 

 Kretsens föreningar har bättrat sig avsevärt vid årsrapporteringen. 

 Utbyggnad av MAP-systemet pågår. 

 En ny vapenutredning kommer att tillsättas, bland annat på grund av det nya 

vapendirektivet från EU. 

 Besiktningen av skjutbanor inom kretsen har lett till mycket höga kostnader på 

sina håll. Det är önskvärt att SäkC modifieras. 

 

Avtackning Dejan Miladinovic och Bertil Brosved avtackas för sina insatser i kretsstyrelsen. 

 

Avslutning Mötet avslutas. Därefter följer prisutdelning. 

 

 Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

 Claes Linder         Lars Lundmark        Rickard Alvén   Daniel Fick 

 

 

 Bilaga: Närvarolista 

 

 

 

 

 

 

 



 


