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Hej skyttevänner! 
 
Vi önskar er en riktigt God fortsättning på det nya året, med mycket bra skytte 
och trevlig samvaro med skyttekollegor. 
 
Några saker vi nu måste göra er uppmärksamma på: 
 

 Årsrapporteringen Det är nu hög tid att sammanställa och sända in er rapport 
över aktiva/passiva skyttar mm! Gäller som vanligt status den 31 december 
(2013). Rapporten sänds i digital form och per epost till kretsen, enligt 
Förbundsutskicket i december. (står även på hemsidan). Sista dag är 31/1. Är 
det några problem ber vi er snarast kontakta sekr2@skyttekretsen.se. 
 
Ett antal klubbar har redan, utan anmodan, skickat in rapporten och vi tackar dem 
för snabbt agerande: 
Akademiska och Artillerigården hänger verkligen på låset och är först - både förra 
året och i år! Ta det som en utmaning till 2014 års rapportering... 
 
Danderyd, Örlogsberga, OMF, Vallentuna, Roslagens, Hallstaviks, IBM, SAS, 
Håtuna, Spårvägarnas, Järna, Skarp, Norrviken och Södertälje har också uppfyllt 
årets rapporterande av medlemmar och verksamhet! TACK! 
 

 Faktura på kretsavgiften kommer i februari. (Och Förbundets faktura kommer i 
mars) 

 
 Utskick från Kretsen. Som vi redan informerat om kommer StockholmsKretsen 

fortsättningsvis INTE att skicka ut någon information per papperspost - all info  
kommer per epost. (kallelser, mm - och även fakturan!) 
Därför måste vi be alla kontrollera att vi har en epostadress till föreningen, som 
bevakas och inte har automatisk vidarebefordran till alla medlemmar.  
Det är den adress vi kommer att använda för utskick av Matrikeln och även annan 
information som först bör behandlas av styrelsen. 
 
Det här meddelandet har nu sänts till ett stort antal, av oss kända, adresser. 
Vi ber någon i styrelsen att svara SNARAST med uppgift om vilken/vilka 
adresser ni vill ha för styrelseinfo till er förening.  
Sitter du, som mottagit det här, INTE i styrelsen - kontakta någon där och berätta, 
så att ALLA ger oss minst en fungerande epostadress! 

 
 Styrelseförteckningen - kommer då som en naturlig punkt att fortsätta beröra... 

Alla klubbar ska skicka in den till Krets och Förbundet efter att årsmötet hållits 
(oavsett om det är några förändringar eller ej)  
Detta sköttes inte alls av ett stort antal föreningar för 2013. Och trots att vi 
ryktesvägen fick kännedom om förändringar, kom inget besked från den nya 
styrelsen. Det är inte rykten som skytteverksamheten ska grundas på utan fakta... 
Där måste vi be om SKÄRPNING!  
 

 
Stockholm i Januari 2014 
 
 
Kretsstyrelsen 


