VÄSTERBOTTENS
SKYTTESPORTFÖRBUND

Årsmötesprotokoll
2010-03-07 kl 15:00
Plats: Skydd C, Umeå

Föredragningslista vid årsmötet
Föredragningslistan är utformad enligt stadgarna, med tillägg av §10 b, §13 b och §15 b, då detta
är det första formella årsmötet.
1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den röstlängd som FS har upprättat för SDF.
Närvarande föreningar:

Bjurholm-Balsjö Skf
Drängsmarks Skf
Flarkens-Nysätra JSK
Nordmalings JSK
Ramselefors Skf
Robertsfors Skf
Rundviks PSK
Rönnskär Skf
Umeå Skf
Vindelns PSK
Vännäs Skf.

2. Val av ordförande för mötet.
Till mötesordförande valdes Sören Olsson
3. Val av sekreterare för mötet.
Till mötessekreterare valdes Cilla Wikström
4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
Till justeringsmän valdes Stefan Thorin och Kalle Markström
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
Kallelsen har 12/2 2010 sänts per e-post och brev till de 50 föreningar som listats av SvSF och
funnits tillgänglig på Västerbottens Skyttesportsförbunds hemsida samt SvSF hemsida. Kallelsen
godkändes.
6. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Föredragningslistan fastställdes med tillägg av §10 b, §13 b och §15 b, då detta är det första
formella årsmötet.
7. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
Inget att avhandla då detta är det första årsmötet.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
Inget att avhandla då detta är det första årsmötet.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Inget att avhandla då detta är det första årsmötet.
10. a) Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag ingivits i
den ordning som sägs i stadgarnas 12 §.
Inga ärenden hade inkommit.
b) Fastställande av stadgar
Stadgarna såsom anslagna i dokumentet ”AC_SDF_Stadgar_20091122_SO” på förbundets
hemsida fastställdes av årsmötet.
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11. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift till SDF för
verksamhetsåret.
Verksamhetsplan och budget hade inte kunnat framställas då det måste göras i samarbete med
AC uskfb, som kommer att fortleva under 2010, enligt beslut taget direkt innan vårt årsmöte.
Beslöts uppdra åt styrelsen att
Utforma verksamhetsplanen i samarbete med AC uskfb och enligt riktlinjer samt vision från SvSF.
Utarbeta budget i samarbete med AC uskfb.
Årsmötet godkände skälig arvodering av centrala funktioner. Riktlinjer för kostnadsersättningar
och arvoden tas fram av styrelsen.
Styrelsen föreslog att ingen årsavgift skall tas ut av föreningarna tills vidare. Beslutades i enlighet
med styrelsens förslag.
12. Val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse.
Sören Olsson valdes till styrelseordförande på 1 år.
13. a) Val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
Cilla Wikström, Roger Johansson och Bosse Andersson valdes till styrelseledamöter på 2 år.
b) Val på ett år av resterande styrelseledamöter
Hans Moritz, Jesper Ahlenius och Allan Sandgren valdes till styrelseledamöter på 1 år.
14. Val på ett år av två revisorer och en revisorssuppleant.
Jan Selberg och Kent Ölvebrink valdes till ordinarie revisorer samt Elin Pettersson som suppleant.
15. a) Val på två år av halva antalet sektionsrepresentanter
Följande personer valdes till sektionsrepresentanter på två år:
Gevär:
Grenledare:
Roger Johansson
Gevär 50 m:
Lennart Westermark
Ungdom:
Marie Fjällström
Pistol:
Grenledare:
Hans Moritz.
Lerduva/viltmål : Grenledare:
Bo Andersson
Bitr.
Yngve Karlsson
Ungdomssektion: Grenledare:
Jesper Ahlenius
Gevär 50 m:
Marie Fjällström
b) Val på ett år av resterande sektionsrepresentanter
Följande personer valdes till sektionsrepresentanter på ett år:
Gevär:
Gevär 6,5:
Roger Johansson
Gevär 10 m:
Allan Sandgren
Gevär Aut:
Leif Ögren
Utbildningsledare:
Vakant
Pistol:
Ungdom:
Jesper Ahlenius
Utbildningsledare:
David Nording
Lerduva/viltmål : Utbildningsledare:
Vakant
Ungdom:
Jonas Olofsson*
Ungdomssektion: Gevär 10 m:
Hanna Strömberg
Lerduva/viltmål:
Jonas Olofsson*
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*) Jonas Olofsson har inte lämnat sitt medgivande. Han kommer att kontaktas av Bo Andersson
och om Jonas ställer upp så anses han vald av årsmötet.
16. Fastställande av sektionernas representanter i SDF styrelse.
Se pkt 15.
17. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen 1år.
Årsmötet beslutade att valberedningen bör vara sammansatt av 2 st gevär, 1 st från pistol och en
från lerduva/viltmål.
Rolf Lindbäck valdes till ordförande i valberedningen och representerar gevär.Kalle Markström
och Börje Lundin valdes som representanter för pistol respektive lerduva/viltmål).
Ramselefors skf utser ytterligare en gevärsrepresentant till valberedningen. Senast 31 mars ska
föreningen meddela namnet till SDF.
18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF förbundsoch sektionsmöten.
VIF årsmöte:
SvSF förbundsmöte:
SvSF gevärssektionsmöte:
SvSF pistolsektionsmöte:
SvSF lerduvasektionsmöte:
SvSF viltmålsektionsmöte:

24 mars
29-30 maj
20 mars
13 mars
14 mars
27 mars

Cilla Wikström
Styrelsen utser
Styrelsen utser
Styrelsen utser
Styrelsen utser
Styrelsen utser

19. Avslutning av årsmötet.
Ordförande avslutade mötet.

Sävar 2010-03-30

_________________________
Cilla Wikström
Sekreterare

Justeras:

_________________________
Sören Olsson
Ordförande

_________________________
Stefan Thorin
Justerare

_________________________
Kalle Markström
Justerare

