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Proposition från styrelsen till Vb SDF årsmöte 2018-03-03 avseende verksamhetsåret
2017 – Ändrade ramar för ändamålsbestämda medel
Föreslås att ramarna för utdelande av bidrag från ändamålsbestämda medel ändras enligt
följande:
1. Bidrag kan delas ut till aktiviteter/verksamhet som omfattar grenen gevär och alla dess discipliner,
både för nationellt och internationellt program
2. Om en aktivitet (kurs, läger eller motsvarande) anordnas 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 av styrelsen
beslutade generella reglerna, inom ramen för den del av balans/resultaträkning som inte omfattar
de ändamålsbestämda medlen.
3. För att bidrag skall kunna utgå skall de av styrelsen beslutade generella reglerna vara uppfyllda
(se bilagda protokoll 2017:E01 från 2017-09-18, pkt 4 - Generella bestämmelser för utdelande av
bidrag).

Bakgrund och motivering
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 med det nationella
programmet inom grenen gevär.
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. Styrelsen är
dock inte beredd att tillmötesgå detta förslag till fullo. Däremot anser styrelsen 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 är det svårt att särskilja om tex läger, kurser och utbildningar omfattar det
ena eller andra programmet. Det gagnar heller inte gevärsskyttet på lång sikt att göra så.
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