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ADDENDUM TILL STADGAR 
 

FÖR 
 

STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS 
 
Antagna av ordinarie kretsmöte den 6 februari 1951 och ändrade av ordinarie kretsmöte den 19 mars 1981,  
Antagna vid Kretsårsmötet den 12 april 2002. 
 

 
 

FUNKTIONÄRERNAS ÅLIGGANDEN 
 

Mom 1  (f.d. §11) 
 
 Ordföranden åligger särskilt: 
 
att övervaka Kretsens verksamhet; 
att vara Kretsens representant gentemot myndigheter och korporationer m fl där ej särskild representant 

utsetts; 
att i samråd med kretssekreteraren och i förekommande fall kassaförvaltaren eller skyttesekreteraren avgöra 

synnerligen brådskande ärenden eller i nödfall ensam fatta beslut. Sålunda vidtagna åtgärder skola 
anmälas vid första sammanträdet med styrelsen; 

att gemensamt med kretssekreteraren upprätta föredragningslista vid kretsmöten och styrelsesammanträden; 
att leda förhandlingar vid krets- och styrelsesammanträden utom i §19 angivet fall; samt 
att jämte kretssekreteraren övervaka verkställandet av fattade beslut; 
 
 Vice ordföranden åligger särskilt: 
 
att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden, samt 
att handha frågor rörande anslag från andra organ än de statliga; 
 
 Kretssekreteraren åligger särskilt: 
 
att ansvara för utsändandet av kallelser jämte föredragningslista till kretsmöten och styrelsesammanträden; 
att gemensamt med ordföranden upprätta föredragningslista vid kretsmöten och styrelsesammanträden. 
att vid kretsmöten och styrelsesammanträden vara föredragande och föra protokoll; 
att jämte ordföranden övervaka verkställandet av fattade beslut; 
att uppgöra förslag till och såsom kontrasignant underteckna utgående skrivelser. 
att sköta Kretsens korrespondens och ombesörja expeditionen av inkommande och utgående skrivelser samt 

ansvara för vården av Kretsens arkiv; 
att föra register över Kretsens anslutna föreningar; 
att föra register över utdelade förtjänstmedaljer; samt 
att upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 
 
 Andre sekreteraren åligger särskilt: 
 
att vid förfall för kretssekreteraren fullgöra dennes åligganden; 
att biträda kretssekreteraren i arbetet att hålla kretsens adressförteckning aktuell och årligen under första 

kvartalet framlägga förslag till ny utgåva; 
att även i övrigt vid behov biträda kretssekreteraren med dennes göromål. 
 
 Skyttesekreteraren åligger särskilt: 
 
att föreslå arrangörer av kretstävlingar och i samråd med kretsstyrelsen årligen före den 15 december 

upprätta förslag till tävlingsprogram. 
att inför styrelsen vara föredragande i frågor som röra tävlingar; 
att handha frågor rörande prisutdelning; 
att i förekommande fall till kassaförvaltaren redovisa influtna anmälningsavgifter mm samt 
att ombesörja anskaffning av medaljer och priser. 
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 Kassaförvaltaren åligger särskilt: 
 
att handha den direkta förvaltningen av Kretsens penningmedel och värdehandlingar. 
att uppbära medlemsavgifter och andra inflytande medel; 
att insätta penningmedel i bank och såvitt möjligt göra dem räntebärande; 
att verkställa betalningar i enlighet med kretsens direktiv; 
att föra Kretsens räkenskaper vilka vid anfordran omedelbart skall tillhandahållas styrelsen och revisorerna; 
att före fastställd dag verkställa bokslut och till revisorerna för granskning överlämna räkenskaperna med 

tillhörande verifikationer; samt 
att upprätta förslag till summarisk inkomst- och utgiftsstat för nästkommande verksamhetsår. 
 
 Materialförvaltaren åligger särskilt: 
 
att handha frågor rörande förvaring och vård av kretsens priser, gemensamma materiel mm; samt 
att i förekommande fall ge förslag till fördelning av material (målmateriel, ammunition mm). 
 
 

UTSKOTT  
 

Mom 2  (f.d.§14) 
 
Kretsstyrelsen äger tillsätta ett eller flera utskott för beredning av särskilda dit hänvisade ärenden. 
 

Mom 3  (f.d. §15) 
 
Ordförande i utskott utses av kretsstyrelsen. Utskott sammanträder på kallelse av dess ordförande. Kallelse till 
sammanträde skall utgå senast tre dagar före sammanträde. 
Kretsens ordförande äger rätt att närvara vid sammanträde med utskott. 
Utskott är beslutsmässigt, då de vid sammanträde tillstädesvarande antal överstiger hälften av hela antalet 
utskottsledamöter. 
Såsom utskottets beslut gälla den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig, och vid lika 
röstetal den mening, som biträdes av ordförande, utom vid val, då lotten skiljer. 
Ingen må deltaga i behandling av ärende, som beträffande vilket han äger ett väsentligt intresse, som kan vara 
stridande mot Kretsens. 
Den utskottsledamot, som icke genom avgivet votum eller anmäld avvikande mening givit annat till känna, 
anses ha biträtt av utskottet fattat beslut. 
 

Mom 4  (f.d. §16) 
 
Det vid utskottssammanträde förda protokollet skall till sin riktighet bestyrkas av ordföranden vid sammanträdet 
jämte den ledamot, som utskottet därtill utser. 
 


