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Plats: GPIF, Kallebäck

Inledning Birgitta Rundberg hälsar välkommen. Planerad utdelning av medaljer får 
skjutas upp eftersom Formo efter flytt från Göteborg inte kunnat hitta dem. 
Medaljerna kommer att skickas ut till föreningarna senare.

Röstlängd Röstlängden bestäms enligt följande:
Rapporterade  Antal Närvarande

Föreningar medlemmar röster ombud
Bästkustens Aktiva skyttar 16   2 Mikael Svensson
Elfsborgs SF          7   2 Bertil Kärnefelt
Göteborgs PSSK     158   9 Christer Beckman
Göteborgs Polismäns IF         62   5 Björn Svensson
Lerums JoSSF      44   4 Jonas Pilhede
Mölndals SF      209 12 Daniel Fick
Säve PSK       84   6 Jan Skånberg
Telegrafverkets PSF 32   3 Peter Melin
Volvo PK       100   7 S-E Rundberg
Öckerö SF         1   2 Benny Jensen
Styrelsen:
Birgitta Rundberg   1
Lars T Andersson   1
Nic Ramstedt   1
Jan Aga   1

Summa 56 röster

Val Mötet väljer Lars Lundmark till ordförande och Claes Linder till sekreterare.
Justeringsmän Mötet utser Christer Beckman och Daniel Fick till justeringsmän.

Kallelse och dagordning Kallelse gick ut den 14 mars. Mötet finner att det är utlyst på rätt sätt.
Dagordningen godkänns med tillägg av punkt 13 ½, information från styrelsen.

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen gås igenom. Med påpekande att medaljörer i 
precisionsskytte inte kommit med (tveksamheter om medaljfördelning)  
godkänns berättelsen.

Bokslut Kassören redovisar bokslutet, som har sänts ut till föreningarna. Som planerat 
har kretsen delat ut extra medel till tävlingar, vilket gav ett väntat underskott på 
13 300 kr. Behållningen vid årsskiftet har därför gått ner till cirka 40 000 kr. 

Revision Ingen revisor är närvarande. Revisionsberättelsen finns dock tillgänglig. Den 
innehåller inget anmärkningsvärt och revisorn föreslår ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret 2017.

Proposition Förbundsstyrelsen föreslår ändring i § 1 i förbundets stadgar – införande av att 
verksamheten är till gagn för rikets försvar och säkerhet.
Kretsstyrelsen (KS) stöder propositionen och mötet delar uppfattningen att 
propositionen ska bifallas.



Motioner till Motion 1 – Uppdrag att skapa policy mot kränkningar.
Förbundsmötet Förbundsstyrelsen (FS) och KS föreslår avslag på motionen.

Mötet har samma åsikt.
Motion 2 – Signering av resultatkort..
Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås.
Motion 3 – Ändrade normalstadgar för krets. Rätt att överklaga.
Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås.
Motion 4 – Om förvaltningsorganisationen för MAP..
Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås.
Motion 5 – Om ändrad hantering av pistolskyttekort.
Mötet delar FS och KS förslag att motionen ska avslås.

Verksamhetsplan Tävlingsprogrammet, som finns på kretsens hemsida, gås igenom vad gäller 
tävlingarna 2018. Efter viss diskussion om tidpunkter med mera beslutar mötet 
att fastställa verksamhetsplanen som den ser ut på hemsidan. 

Budget Kassören redovisar budgeten, som beräknas balansera på 23 000 kr. 
Kretsavgift Kretsavgiften för 2019 föreslås oförändrad till 15 kr/aktiv medlem, vilket mötet 

godkänner och mötet godkänner då också budgeten.

Information Lars T Andersson rapporterar från landsdelskonferensen. Kvalitetssäkring av 
föreningsintygen är en brännande fråga. Remissen på det nya EU-direktivet är 
avklarad. Remissen på Kazimirs utredning är under arbete.

Kretsstyrelsen vill ta fram tydligare regler för inbjudan till tävlingar och 
godkännande av förutsättningar vid fältskjutningar och höra mötets åsikter om 
regler. Det som kommer fram är att en kretstävling bör anmälas till kretsen två 
eller tre månader före tävlingen – med bifogad inbjudan och förutsättningar. 
Styrelsen får mandat att bestämma tidsfristen. Med tre kretsinstruktörer finns 
det möjlighet att få bra kontroll under 2018-2019.

Schema valberedning Mötet konstaterar att det rullande schemat för valberedningen inte är bra. 
Något förslag till ändring läggs dock inte fram. Schemat gäller tills vidare.

  
Val Något förslag från valberedningen finns inte. Årsmötet utser följande 

befattningshavare:
Ordförande 1 år Birgitta Rundberg
Sekreterare 1 år Daniel Fick
Kassör 2 år Lars T Andersson
Ledamot 2 år lämnas vakant
Suppleanter 1 år 1. Peter Melin

2. Martin Isebäck
3. Jonas Pilhede

Revisorer Mikael Dahlqvist
Lars-Erik Bjuhr

Representanter Årsmötet överlämnar till kretsstyrelsen att utse representanter vid kretsmötet 
och förbundsmötet. Vid förbundsmötet har kretsens representant möjlighet att 
gå ifrån årsmötets beslut om det kommer fram goda argument.

Avslutning Mötet avslutas. 

Vid protokollet:        Justeras:

Claes Linder         Lars Lundmark        Christer Beckman   Daniel Fick



Bilaga: Närvarolista


