Styrelseprotokoll (extra styrelsemöte)
2017:E1
2017-09-18

Art:

Extra styrelsemöte - protokoll

Plats & Tid:

Skyttehallen Umeå, måndag den 18:e september 2017.

Sid: 1(4)

Närvarande: Patrik Frost, Ulf Lundgren, Bert-Ove Hägglund, Niklas Johansson och Sören Olsson
Adjungerad utom styrelsen Stefan Thorin (webmaster)
Frånvarande: Cilla Wikström och Ulf Eriksson
Suppleanter Lennart Westermark och Göran Allers
Adjungerad utom styrelsen Karl-Erik Ragnarsson (LSO)
1.

Mötets öppnande
Patrik öppnade mötet.

2.

Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare
Till mötesordförande valdes Patrik Frost. Till mötessekreterare valdes Sören Olsson och till
justerare Ulf Lundgren.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter under övriga frågor:
5.1
5.2

4.

Information från Produktionsdialog med FM Vb-gruppen
Fråga ang FM Vb-gruppens del av hyran för skyttehallen

Fråga som föranleder mötet - Bestämmelser för utdelande av bidrag.
Det finns ett behov av att skapa riktlinjer för hur vi ska dela ut bidrag. Idag får vi förfrågningar
av skiftande slag, vid sidan av de aktiviteter som vi traditionellt brukar lämna bidrag för. Det
medför dels diskussioner vid varje styrelsemöte, dels svårigheter att förutse bidragsdelen av
budgeten varje år. Vi har dessutom under året haft en separat diskussion om hur vi på bästa
sätt utnyttjar det kapital som finns bundet i de ändamålsbestämda medlen. Därför beslöt vi på
ordinarie styrelsemöte 2017-08-23 att kalla styrelsen till detta extra möte där vi fokuserade på
sagda fråga, med avsikt att skapa principer och praxis för utdelande av bidrag, både generellt
och särskilt för de ändamålsbestämda medlen.
Definitioner
•
•
•

Gren - gevär, pistol, viltmål, lerduva, automat
Disciplin - lg, kh, 6.5, AK, K-pist, trap, skeet, fält, bana etc
Program - nationellt, internationellt

4.1 Generella bestämmelser oavsett gren, disciplin och program
Grenar/discipliner som kan komma ifråga för stöd ska ha gällande sanktion av SvSF och
bedrivas aktivt av minst två föreningar inom SDF, eller vara i uppstart med sanktion av SvSF
och SDF styrelse, eller ha vikande (sanktionerad) aktivitet inom SDF men kan antas vända
trenden med ett riktat stöd.
SDF styrelse avgör från fall till fall vilka ärenden som ska stödjas. Avsteg från bestämmelserna
nedan kan göras av särskilda skäl och ska i så fall motiveras.
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Bidrag kan ges till aktivitet/verksamhet som
•
•
•
•
•

Stödjer jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Aktiviteten/verksamheten får gärna vara
gränsöverskridande.
Bidrar till att ett strategiskt och långsiktigt mål kan uppnås
Kan sökas av alla anslutna föreningar, dess medlemmar och grenar
Är till sin natur gemensam för alla föreningar med hänsyn taget till de
grenar/discipliner inom vilken verksamheten bedrivs
Beskrivs i en ansökan med plan och budget samt utfästelse om redovisning av
medlens användning och planens förverkligande

Exempel är:
•
•
•
•

Av förening inom SDF arrangerad tävling på distrikts-, regions- eller riksnivå
Av förening inom SDF arrangerad hemmabanetävling eller serietävling
Annat tävlingsarrangemang som av styrelsen anses gynna SDFs utveckling
Av SDF, förening inom SDF eller SvSF regionalt/centralt arrangerad kurs/läger/projekt
eller motsvarande som av styrelsen anses gynna SDFs utveckling, tex utbildning av
domare, tränare mm. Bidrag kan i detta fall lämnas både för arrangemanget som
sådant och deltagande i detsamma.

Utöver detta betalar Vb SDF medaljer inklusive gravyr för de distrikts- och
förbundsmästerskap som arrangeras, samt anmälningsavgifter för lag som representerar Vb
SDF på regionala och nationella mästerskap.
Bidrag ges normalt INTE till aktivitet/verksamhet som
•
•

Normalt bör täckas av den lokala föreningen, tex individuella anmälningsavgifter och
reskostnader
Normalt kan täckas av anmälningsavgifter i fråga om tävlingsarrangemang, tex
hederspriser

4.2 Särskilda bestämmelser för ändamålsbestämda medel
Utdelning av bidrag från de ändamålsbestämda medlen har styrts av det avtal som träffades
mellan å ena sidan Västerbottens skytteförbund och ungdomsförbund, å andra sidan Vb
skyttesportförbund vid sammanslagningen. I avtalet stadgas att bidrag endast får lämnas till
aktiviteter inom grenen gevär och nationellt program.
Våra revisorer mfl har lämnat förslag om att dessa statuter bör upplösas så att medel kan ges
även till andra grenar och program och att kapitalet skall inlemmas i den vanliga
balansräkningen. Vi är dock inte beredda att tillmötesgå detta förslag till fullo. Däremot anser
vi att bidrag borde kunna lämnas till all aktivitet inom grenen gevär, dvs både för nationellt och
internationellt program, med motivering att inom de flesta discipliner så tangerar de faktiska
skjutprogrammen varandra eller rentav sammanfaller. Dessutom så är det svårt att särskilja
tex läger, kurser och utbildningar för att omfatta det ena eller andra programmet. Det gagnar
heller inte skyttet som sport på lång sikt att göra så.
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Diskussionen på mötet utmynnade i följande punkter:
•
•

•

•

Bidrag kan delas ut till aktiviteter/verksamhet som omfattar grenen gevär och alla dess
discipliner, både för nationellt och internationellt program
Anordnas en aktivitet (kurs, läger eller motsvarande) med bidrag från de
ändamålsbestämda medlen, kan även skyttar aktiva inom andra grenar beredas
möjlighet att delta, om inte detta medför ökade kostnader. Ett exempel är att om en
föreläsare hyrs in till en fast kostnad så spelar det ingen roll hur många som deltar på
föreläsningen. Skulle deltagande av skyttar aktiva inom andra grenar medföra extra
kostnader, kan bidrag för dessa kostnader naturligtvis helt eller delvis sökas enligt de
generella reglerna enligt 4.1 ovan, inom ramen för den del av balans/resultaträkning
som inte omfattar de ändamålsbestämda medlen.
Bidrag har traditionellt delats ut för deltagande i Skyttiadens region- och riksomgång.
Kostnaden för detta har eskalerat kraftigt och kraven på kostnadstäckning likaså.
Eftersom kostnaden varierat kraftigt från år till år, beroende på antalet deltagare, har
det varit svårt att budgetera. Vi ser därför ett behov av att renodla principen för
utdelning av bidrag. I det fortsatta kommer kostnaden för regionsomgången att täckas
fullt ut, under förutsättning att den anordnas av Vb SDF eller förening inom distriktet.
Bidrag för deltagande i riksfinalen lämnas med ett totalt maximalt belopp av SEK
20,000 per år att fördelas lika för varje deltagare.
I övrigt gäller de generella bestämmelserna enligt 4.1 ovan.

Styrelsen beslutar enhälligt om ovan beskrivna bestämmelser, dock med förbehållet att de två
första punktsatserna under 4.2 skall föreläggas nästa årsmöte för slutligt beslut. Övriga
moment börjar gälla efter att detta protokoll har godkänts och justerats.

5.

Övriga frågor
5.1

Information från Produktionsdialog med FM Vb-gruppen

Niklas och Jonas Jonsson (Nysätra PK) deltog i produktionsdialog med FM Vb-gruppen
tillsammans med en del andra frivilligorganisationerna 2017-09-06 i Umeå. Mötet hade som
huvudsyfte att närma sig de frivilligorganisationer som verkar, efter att man i princip lagt ned
samverkan från FMs sida. En slags nystart alltså.
FM önskade veta hur frivilligorganisationerna kan hjälpa FM, vår roll i det hela ganska oklar.
Vilken hjälp kan vi få från FM:
•
•
•
•

Inte ammunition då 6,5 inte används längre (men .22 finns väl – bör kollas!).
Fordon kan ordnas om vi har förare med giltigt förarbevis
Användning av skjutfältet svårt då skjutledare med militär säkerhetsutbildning mm
behövs. Oklart dock om detta gäller civilt skytte och framförallt vg skjutbanorna. Bör
följas upp.
FMs representant flaggade upp att FM kommer att behöva återta By 127
(Skyttehallen) om utbildningen för nya rekryter tar fart i Umeå. Frågan bör väckas med
kommunen. Egentligen en fråga för Umeå skytteallians i första hand, se även punkt
5.2.
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Fråga ang FM Vb-gruppens del av hyran för Skyttehallen

Föreningarna som nyttjar Skyttehallen har fått information att FM inte längre kommer att betala
sin del av hyran. Alliansen verkar inte ha reagerat på detta. Patrik kollar med Alliansen om
någon kontakt har tagits med kommunen i frågan. Ny aktivitet 199 Patrik.

13.

Avslutning
Mötet avslutades.

Sävar 2017-09-28
Vid protokollet

______________________
Sören Olsson

Justeras:

_______________________
Patrik Frost
Mötesordförande

________________
Ulf Lundgren
Justerare

Not: Protokollet är justerat via mail 2017-10-13 (mailkedja). Signaturerna är därefter införda digitalt.
Endast PDF-versionen är giltig som justerat protokoll. Redigerbar version med införda signaturer är EJ
giltig.

