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PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE I OPPUNDA JAKTSKYTTEKLUBB 22 MARS 2017 

Lokal: Klubbhuset skjutbanan Dammängen 

Tid: 19.00 

 

§  1  Årsmötets öppnande 

        17 medlemmar hade hörsammat kallelsen. 

 

§  2  Fastställande av röstlängd. 

        Röstlängd fastställdes. 

 

§  3  Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän att jämte ordförande  

         justera årsmötesprotokollet             
         Bo Sköld valdes till mötesordförande, Cläre Söderström-S till sekreterare samt Göran  

         Norén och Håkan Carlstedt att justera årsmötesprotokollet. 

 

§  4  Val av två rösträknare. 

         Niklas Kristoffersson och Bo Rudström valdes 

 

§  5  Frågan om mötets stadgeenliga utlysning 

        Skriftlig kallelse har skett slutet januari 2017. Mötet beslutade att godkänna mötets     

        utlysande. 

 

§  6  Dagordnings godkännande. 

        Mötet godkände dagordningen. 

 

§  7  Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelsen 

        Delades ut, godkändes och lades till handlingarna.  

 

§  8  Revisorernas berättelse. 

        Lästes upp och godkändes; dock skall även revisorerna skriva under handlingarna.  

 

§   9  Fastställande av balans och resultaträkning. 

        Mötet beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna 

          

§  10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

        Mötet beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§  11 Val av styrelseordförande 

         Bo Sköld valdes enhälligt till styrelseordförande 

 

§ 12 Val av sekreterare 

          Cläre Söderström-S valdes till sekreterare 

          

§  13 Val av kassör. 

          Weine Hellgren valdes till kassör  

       



§  14 Val av 3 styrelseledamöter 

         Lars Wahlberg, Conny Larsson och Stefan Stedtlund. valdes på två år 

 

§  15 Val av två styrelsesuppleanter 

         Roger Lundin och Göran Norén valdes på två respektive ett år 

 

§  16  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

         Edward Sturkell och Håkan Bennetoft valdes till revisorer och Anders Eriksson och     

.        Carl-Göran Bonde valdes till revisorssuppleanter. 

 

§  17 Val av valberedning 

          Bo Rudström (sammankallande) , Johnny Lindström och Emil Moberg valdes. 

          

§  18  Styrelsens förslag och yttranden över motioner och övriga ärenden. 

          Förslag framkom under mötet om utbildning i att hantera elektroniken på banorna.   

          Vidare önskemål att kunna träna compac sporting oftare samt önskvärt med  

          kvällsaktiviteter med föredrag, utbildning m.m att meddelas med anslag på banan och  

          genom annons i Kuriren. Styrelsen kommer att arbeta vidare med förslagen. 

 

§  19  Beslutande om sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra årsmöte samt 

          hur kallelsen skall ske. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda fyra veckor 

          före mötet.  

          Mötet godtog att så sker. 

 

§ 20   Beslut om årsavgifter för nästkommande år 

          Mötet beslöt enligt styrelsens förslag: Seniorer 300 kr. Pensionärer 250 kr och juniorer  

          100 kr till och med det år de fyller 20 år 

 

§  21  Övriga frågor som årsmötet beslutat ta upp till förhandling 

          Önskemål om möjlighet att betala med swish på banorna. Mötet beslöt att uppdra åt 

          kassören att undersöka möjligheterna härför.  Enligt önskemål kommer  

          årsmötesprotokollet att läggas ut på hemsidan. Önskvärt med föredrag/aktivitet i  

          samband med årsmötet för att öka intresset. Förslag att bancheferna skall delta  

          vid beslut om inköp av ammunition. Påtalades även problem med att skjutledare  

          saknade nyckel till banorna. 

 

§  22  Mötets avslutande          

 

              Bo Sköld  

     Ordf. 

 

Justerat:    Vid protokollet: 

 

 

 

 

/Göran Norén/                      /Håkan Carlstedt/              /Cläre Söderström-S/ 

        


