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Majoren I20 Umeå.. Torsdagen den 28 januari kl 18:00 – 21:00

Närvarande: SvSF: Sören Olsson, Cilla Wikström, Ola Andersson, Bo Andersson Hasse Moritz och
Leif Ögren. Jesper Ahlenius och Roger Johansson per telefon.
Valberedning: Rolf Lindbäck
SDF: Kalle Markström, Bo Leijon och Bert-Ove Hägglund
Skfb: Thomas Jonsson, Stefan Thorin och Lars Nordvall
Frånvarande: Lennart Westermark, Allan Sandgren, och Marie Fjällström

PROTOKOLL
1

Mötets öppnande, beslutsmässighet
Mötet befanns beslutsmässigt och öppnades av ordföranden Sören Olsson

2

Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare
Valdes som ordförande Sören Olsson, sekreterare Cilla Wikström och som
justerare Bo Andersson.

3

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av punkter under ekonomi och under övriga
frågor.

4

Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

5

Tid, plats och form för årsmötet 2010
Årsmöte söndag 7 mars, start kl 12:00, prel Skydds C
Förbunden bjuder på kaffe och bullar. Cilla ordnar detta.
Kostnaden delas mellan de tre förbunden.

6

Grov plan för verksamheten
Varje sektion är ansvarig för sitt tävlingsprogram.
Lite svar från resp gren till Sören.
Gevär:
Inget i dagsläget.
Pistol:
Regionsmedaljer. Inget beslut i AC SDF att medaljen ska användas och att
kostnaden ska delas med BD. Hasse kontaktar tas BD SDF för en diskussion hur vi
ska lösa detta.
Lerduva/Viltmål:
Inget i dagsläget.
Distriktsmedaljer till vår/sommarens tävlingar.
Tävlingsprogrammet ska vara klart i feb/mars.
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Ungdomssektionen:
Starta upp ungdomssektion under 2010 enligt Ungdomssektionens vision ”Krav och
önskemål på distrikten”. ”Skall” nivån är uppnådd samt några punkter på ”bör” och ”vill”
nivån. Valberedningen har fått in två namn. Hanna Strömberg, luftgevär, som enligt
uppgift har tackat ja, samt förslag på en viltmålsskytt. Budget och verksamhetsplan
skall göras. Då kommer vi att få ett bidrag från förbundet på 50.000 kr. Cilla hjälper till
med budgeten.
7

Ekonomi
Överföring från resp förbund
SDF har fört över nästan hela sitt banksaldot till nya förbundet. Skfb kommer att föra
över motsvarande belopp efter Cilla har redovisat den ekonomiska rapporten för Bosse
och Ola. Detta kommer att ske efter att revisorerna har tittat på räkenskaperna och
lämnat revisionsberättelsen.
E-bokföring via Swedbank.
Kostnad 118:kr/månad. Första tre månaderna gratis. All bokföring sparas i 10 år.
Alla styrelsen kan ha tillgång till banken och e-bokföringen. Styrelsen beslutade att
vi ska ansluta oss till E-bokföring via Swedbank och att styrelsen ska ha tillgång till
internetbanken. Cilla administrerar behörigheterna i banken. Ett separat protokoll
kommer att skrivas för beslutet med namn och personnummer som ska skickas in
till banken.
Kontoplan
Inför e-bokföringen behöver Cilla lägga upp en kontoplan enligt RF:s riktlinjer. Cilla tar
möte med Bosse och Ola för att se vilka konton som har används i Skfb.
Cilla kommer med förslag på kontoplan och struktur på nivåerna till nästa möte.
Avgift för föreningar 2010
Frågan tas på nästa möte.

8

Funktioner inom styrelsen
Styrelsen saknar sekreterare och utbildningsledare för pistol, gevär och viltmål.
Gevärsskyttekort ligger på resp utbildningsledare.
Webbmaster Stefan Thorin (adj)
Pressansvarig är ordföranden. Delegering till resp grenledare för sina
arrangemang. Något att fundera på i framtiden hur vi ska lösa detta.

9

Övriga frågor
SISU
Cilla har haft en träff med Fredrik Holmgren på Sisu för att få höra vad Sisu kan
erbjuda oss i förbundet samt lite information om Sisu.
Stöd till administration av utbildning. (gratis)
Satsning på SDF, 58 SDF i AC. Satsningen innebär att utveckla, styra upp
verksamheten mm. Kostar inget för SDF endast tid för styrelsen/sektionerna.
85 skytteföreningar anslutna till i AC SDF. Skytte har 4 mandat utifrån antal
föreningar till årsmötet. Vi är ett stort SDF i AC endast fotbollen är större med 5 mandat.
Antal föreningar, spridning av föreningar i alla 15 kommuner, all redovisning från
föreningarna av LOK, utbildningar, kursverksamhet ger pengar till SDF.
Info via idrottonline, epost.
2 möten/år genererar pengar, närvarokrav.
Idrottslyftet, anläggningsbidrag, mm
SISU har mycket att erbjuda, framförallt för på idrottonline,
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Sv Ungdomscupen (fd 80:iaden),
pistol, distriksfinal 14/2 i Vindeln.
13/3 Final i Töreboda. Några pistolskyttar kommer att gå vidare till final. Jesper
ställde frågan om SDF kunde ge ett bidrag till tågresan. Töreboda. Jesper kommer
med kostnadsförslag direkt efter distriktfinalen så styrelsen kan ta ett beslut via mail om
bidrag. Hasse kontrollerar med Pistolskretsen om bidrag till resa.
Ungdomssektionens årsmöte
Årsmötet är i Töreboda 13 mars. Styrelsen beslutade att bekosta Jespers resa till
årsmötet med tåg.
DistriktsMästerskap/Förbundsmästerskap
Vad ska vi kalla våra tävlingar i framtiden?
Resp sektion gör en sammanställning inför 2011 vilka tävlingar som finns i resp
gren.
Motioner till SvSF Gevärssektionsårsmöte
* SM fältlag sen/vet
* Tidpunkt för Klassbyte luftgevär, ev byta av klass i oktober för alla grenar
* Ny klass L15-30 sittande
* Särskiljning luftgevär
Stefan och Lars med gevärssektionen skriver motionerna. Motionerna mailas ut till
styrelsen. ASAP - Mailrunda för OK
Överflyttning av verksamhet/beslut/uppgifter/utgifter från Skfb/Uskfb
Medaljer, Skyttiaden, Hemmabanetävling, mm. Intäkter och kostnader.
Ola ordnar sammanställning.
HB körs som vanligt 2010, tills översyn är klar.
SSO
Karl-Erik Ragnarsson har fått förlängt förordnande som SSO för perioden
2010-01-01 – 2015-12-31.
Årsstämma VIF och SISU
Årsstämman hålls den 24 mars på Scandic Plaza Umeå kl 18:00
Hemsidan
Önskemål att det ska vara fullständiga kontaktuppgifter på hemsidan.
10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte tisdag 2/3 kl 18:30

12

Avslutning
Mötet avslutades.

Sävar 2010-01-28
Vid protokollet:

Cilla Wikström
Mötessekreterare
Justeras:

Sören Olsson
Ordförande

Bo Andersson
Justeringsman

