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Skyttehallen Umeå, tisdag den 24:e april 2018.

Sid: 1(4)

Närvarande: Sören Olsson, Cilla Wikström, Niklas Johansson, Bert-Ove Hägglund, Ulf Eriksson,
Niklas Johansson och Jörgen Eliasson (suppleant)
Ulf Lundgren per telefon
Adjungerad utom styrelsen Karl-Erik Ragnarsson (LSO) och Stefan Thorin (webmaster)
Frånvarande: Suppleanter Mattias Eriksson, Fred Lundgren
1.

Mötets öppnande
Sören öppnade mötet.

2.

Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare
Till mötesordförande valdes Sören Olsson. Till mötessekreterare valdes Cilla Wikström och till
justerare Ulf Eriksson.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter:
8.1
8.2
8.3
11.1
11.2
11.3
11.4

Swedbank
Cillas Shop
Swish
Lars Nordvall Adj.
Skjuthallen
Hörnefors Skyttegille – inträde i förbundet
Vilhelmina Skf - skyttekortsutbildning

4.

Godkännande och justering av föregående protokoll
Protokoll 2018:01 och 2018:02 har justerats utan ändringar via mail av de som utsetts och
lades till handlingarna.

5.

Genomgång av aktivitetslista
Akt 16. SISU/VIF årsstämma 3 maj kl 17:30 på Ersboda Folkets hus. Cilla kommer att närvara.
Akt 17. Bert-Ove deltog på gevärssektions årsmöte i Eskilstuna. Framlagda motioner ang
lathund för rikstävlingar gevär och förankring av regeländringar bifölls.
B-O Fjällström in i styrelsen.
Akt 37. Tävlingsprogram för 2018. Gevär, viltmål och lerduva är klara. Programmet för pistol
är klart men ännu inte utlagt på hemsidan/IOL.
Akt 71. Pågår. Ulf E kollar med Patrik vad status är. Ny ansvarig Ulf E.
Akt 96. Pågår. Beslut om ändamålsbestämda medel togs på årsmötet.
Cilla och Sören tar hand om det.
Akt 106. Pågår. Beslut togs på årsmötet. Sören tittar på detta och mailar ut.
Akt 107. Pågår. Grenledarnas ansvar! Regler för distriktsrekord framgår av allmänna
bestämmelser, men vilka tävlingar som ska räknas (utöver SM och DM) är i stort sett
upp till resp gren. Klart är dock att de ska vara utlysta i den centrala tävlingskalendern.
Grenledarna ska fundera över vilka tävlingar som ska räknas. Dessa ska listas i våra
tävlingsbestämmelser (akt 71). Vi avvaktar med historiken, om någon skriker efter
den hanteras det av resp grenledare. Lars Nordvall har en lista på distriktsrekord på
gevär. Jörgen kollar med Bosse Andersson om lerduva
Akt 113 Klar. Verksamhetsplan
Akt 119. Pågår. Se pkt 11.2
Akt 120. Klar. Se pkt 8.1
Akt 123. Pågår.
Akt 126 Pågår. På väg att lösa sig.
Akt 127. Utgår. Processen redan så långt gången att beslutet de facto är fattat.
Akt 128. Klar. Propositionen antogs på årsmötet.
Akt 129. Klar. Propositionen antogs på årsmötet.
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AU Beslut
Inga beslut.

7.

Rapport från resp. gren
- Gevär:
6,5mm Fält:
Säsongen pågår. Vinterriksskyttet arrangerades av Ramselefors skf. Fält-SM, Kasper
Fredriksson deltog.
6.5mm Bana:
Säsongen startar snart upp.
Korthåll:
Säsongen har startat genom Startskottet i Umeå.
10m:
Luft SM i Söraby. Lagbrons Umeå skf. Lotten Johansson tog guld. Saul Johannson blev 7:a.
Skyttiaden i Eskilstuna, någon från Västerbotten var i final
- Pistol:
AC-serien är klar. 13 deltagare i final.
Ungdomscupen, Emanuel Lövgren 2:a
USM Emanuel Lövgren 2:a
Inbjudan till Fripistol-serien kommer att gå ut till förening.
- Lerduva/ Viltmål:
Viltmål 10 inomhus är avslutat med ett DM. Nu startar utomhus säsongen.
Lerduva Landslagsuttagning i Landskrona 67 skyttar.
Lerduva Landslagstest i Umeå 12-13 maj
Malaga Jörgen 4:e plats

8.

Ekonomi
Det ser bra.
8.1 Swedbank
Skickat in fullmakter och handlingarna för ändringar, Swedbank har förvarnat om lång
handläggningstid.
8.2 Cillas Shop
Avtal för 2018 är förhandlat och undertecknat.
8.3 Swish
Förslag från Ulf E att börja använda Swish för anmälningar till bla AC-serien. Mötet beslutade
att inte skaffa Swish, då det kostar för mycket – 900 kr per år vilket skulle äta upp alla
anmälningsavgifter.
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Rapport LSO
64 st banor som ska besiktigas i år, varav 23 st gevär.
Banor tillhörande Silje skf och Bjurholmsbygdens jaktskytteklubb kommer att läggas ner.
Avgifterna kommer att bli högre. En avgift per bana istället för en avgift för banägare.

10.

Övriga Rapporter
– Förbund
10.1 FM 2018
Förbunds årsstämma 26-27 maj. Cilla och Sören åker till stämma.
Proposition: Ändring av stadgarna. Ta bort ungdomsrådet och istället ungdomsrepresentation i
sektioner. Mötet säger Ja till ändringen.
Motion: Starta upp fältskyttepistol i sportskytte. Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda till
årsstämman 2019. Mötet säger ja till motionen.
De som är intresserade kan titta på budget som finns på SvSF hemsida och meddela ev.
synpunkter till Sören eller Cilla.
Vi har inga synpunkter på valberedningens förslag till nya funktionärer utan röstar för förslaget.
10.2 GDPR
AU får titta på GDPR och hur vi ska hantera detta i förbundet. Ny aktivitet 130, ansvarig
Sören.
- DF (VIF/SISU)
Årsstämma 3 maj kl 17:30. Cilla går på stämman.
- Annat
Sommarcafé i Granö söndagen 1 juli kl 18:00. Lars Nordvall ställer upp och pratar om
skytterörelsen och skytteförbundets historia. Cilla svarar Lars Vesterlund, ny aktivitet 131.

11.

Övriga frågor

11.1

Lars Nordvalll
Beslut: Vi adjungerar Lars Nordvall till styrelsen som resultatansvarig gevär.

.
11.2

Skjuthallen
FM står inför förväntad utökning av verksamheten och kommer därför att köpa skjuthallen och
övriga näraliggande byggnader inom en snar framtid. De kommer dock inte att köpa byggnad
för byggnad, utan allt på en gång troligen redan under 2018, vilket har konfirmerats av KarlErik genom kontakt med Ämting, Umeå garnison. Vid kontakt med Emil Åkermark framkom
det att PHS har kontrakt på by 127 tom 2022, Emil visste dock inte om PHS säger upp
kontraktet tidigare. Klart är dock att det bara är en tidsfråga innan vi är utan skjuthall om
planen inte ändras. Ny mailkontakt med Emil Åkermark under början av april där han säger att
Alliansen planera tillsätta en arbetsgrupp som sedan ska närma sig kommunen och FM. Emil
lovade återkomma med nyheter till Sören.
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Mötet känner fortfarande oro och uppdrog åt Sören att efterfråga tidplanen för Alliansens
arbete.
11.3

Hörnefors Skyttegille
Vi ska yttra oss ang Hörnefors skyttegilles ansökan om inträde i Svenska
Skyttesportförbundet.
Jörgen och Ulf L träffar föreningen och går igenom checklistan med styrelsen Hörnefors
Skyttegille innan vi godkänner föreningens inträdesansökan. Jörgen och Ulf fyller också i den
rapportmall som skickats ut av SvSF. Ny aktivitet 132, ansvarig Ulf L.

11.4

Vilhelmina Skf – utbildning för skyttekortet
Vilhelmina skf behöver examinator för skyttekortet gevär. Sören kollar med Per Gustafsson
om han kan ställa upp. Ny aktivitet 133.
Bert-Ove och Niklas tar fram förslag på framtida examinatorer. Bert-Ove ställer upp på att
utbilda sig som examinator. Ny aktivitet 134, ansvarig Bert-Ove.

12.

Nästa Möte
Onsdagen 27 juni kl 18:30 på skyttehallen.

13.

Avslutning
Mötet avslutades.

Umeå 2018-04-24
Vid protokollet

______________________
Cilla Wikström

Justeras:

_______________________
Sören Olsson
Mötesordförande

________________
Ulf Eriksson
Justerare

Not: Protokollet är justerat via mail 2018-04-26 av Sören och 2018-05-10 av Ulf. Signaturerna är
därefter införda digitalt. Endast PDF-versionen är giltig som justerat protokoll. Redigerbar version med
införda signaturer är EJ giltig.

