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Inledning Stockholms Pistolskyttekrets’ ordförande, Christer Westin, hälsade alla välkomna till  
 det 61:a verksamhetsårets årsmöte. 
     

  Stockholms Pistolskyttekrets Förtjänstmedalj utdelades därefter till: 
- Nr 95 i GULD till Lars Björn, Svartsjö Pistolskytteklubb. 
- Nr 429 i SILVER till Göte Bergh, Akademiska Pistolklubben. 
- Nr 430 i SILVER till Sixten Bäckström, Össeby Pistolklubb. 
- Nr 431 i SILVER till Tor Johansson, Telia IF, Pistolskyttesektionen. 
- Nr 432 i SILVER till Ann-Marie Kassmo, Stockholmspolisens Skytteförening. 
- Nr 433 i SILVER till Stig Lindahl, SAPK. 

 

Thomas Hult, Stockholmspolisens Skf, har erövrat Stormästarmärket med nr 238. 
 

Christer Westin tog efter detta upp skjutbanefrågan och därmed sammanhängande 
problem. Ett flertal banor är i dag hotade. Han nämnde därvid Hacksjön/Tullinge 
(planerad bebyggelse) och Almnäs/Södertälje (skjutförbud för fältet från 1/7).  
StorStockholmsskyttet har redan förlorat Kaknäs, Järva, Tomteboda och LV3 
Norrtälje. Fältskytteterrängen har drabbats svårt. I och med nedläggelsen av Järva, 
blev ett stort antal klubbar banlösa. Många av dessa har dock kunnat beredas plats på 
Grimsta, några i Ballongberget. 
Några nya utomhusskjutbanor i Stockholm, är utsiktslöst att etablera. Den enda 
möjligheten som står till buds är inomhusbanor. De kontakter som tidigare etablerades 
med fritidsborgarrådet Alf Svensson, förlorades i och med hans förtidiga avgång p.g.a. 
sjukdom. Det hittills ljumma intresset för inomhusbanor medförde, att nya politiska 
kontakter inte försökts åstadkommas i denna fråga. 

§ 1. 
Mötets öppnande Kretsens ordförande förklarade mötet öppnat. 
val av ordförande Till ordförande för mötet valdes Christer Westin. 
 
§ 2. 
Justeringsmän  Till justeringsmän, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, valdes:  
   Ann-Marie Kassmo, Stockholmspolisens Skytteförening och 
   Stig Arksand, Katarina Pistolskytteförening. 
§ 3. 
Justering röstlängd 24 föreningar med sammanlagt 95 röster godkändes. Tillsammans med styrelsens 9 

röster och ordförandens, blir summan röster totalt 105. Röstlängden godkändes. 
§ 4. 
Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 5. 
Förvaltnings- Mötet informerades om att revisorernas berättelse saknades, p.g.a. av för sent inlämnat  
berättelse samt bokförings- och bokslutsmaterial. 
Revisorernas Ordföranden föreslog mötet följande förfarande:    Revisorerna granskar och avger i  
berättelse efterhand sitt yttrande och sin rekommendation. Om ansvarsfrihet då rekom-

menderas, anses beslut fattat och läggs till handlingarna. I annat fall kallas till 
extra årsmöte. Mötet godkände förfarandet. 

 Verksamhetsberättelsens för 2003, balans- och resultaträkning genomgicks via 
overhead.  Det positiva resultatet är av engångskaraktär (SM-intäkt bl.a.).  

 

Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 
2004-03-29 på Karlbergs Slott, Stockholm 

 
24 föreningar var representerade med sammanlagt 95 röster. 
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§ 6. 
Balans- och  Den av styrelsen redovisade balans- och resultaträkningen fastställdes och lades till 
Resultaträkning handlingarna. 
 
§ 7. 
Ansvarsfrihet  Se § 5. 
 
§ 8. 
Inkomna motioner Tre motioner hade inkommit till årsmötet: 
 - Nr 1: avseende namn på Internet. Styrelsen rekommenderar avstyrkning av 

motionen. Mötet avslog motionen. 
 - Nr 2: avseende piplängdsbegränsning. Styrelsen hade rekommenderat bordlägg-

ning med anledning av att Förbundsmötet beslutar om nya regler för PPC i juni.  
Mötet beslutade bordlägga motionen. 

 - Nr 3: avseende Militär Snabbmatch. Styrelsen tillstyrker motionen. 
  Mötet beslutade bifalla motionen.  Kretsen antar därmed motionen som sin egen 

till Förbundsårsmötet. 
 

§9. 
Kretsstyrelsens Kretsstyrelsens  proposition  avseende  ändring  av  Kretsstyrelseledamöters  mandat- 
proposition period till 2 år. Mötet beslutade att bifalla propositionen. 
 
§ 10. 
Styrelsens till Styrelsen framlade Svenska Pistolskytteförbundets  förslag till nya stadgar,  som fram- 
årsmötet hänskjutna tagits med anledning av föregående Förbundsårsmötesbeslut, avseende en ny motions- 
frågor ordning. Debatt uppstod omedelbart kring frågan om de snäva tidsramarna mellan 

inlämnad motion och Kretsårsmöte. 
 Årsmötet gick emot styrelsens förslag till stadgeändring. Styrelsen fick  i uppdrag, att 

till Förbundsårsmötet framföra behovet av planändring. 
 Stadgeändringsförslaget avslogs med överväldigande majoritet. 
 

§ 11. 
Fastställande av  Ordföranden  redogjorde  för  de  ekonomiska förutsättningarna  avseende  2005.  Det  
Budget   faktum, att Kretsavgiften inte höjts på ca 10 år, samt förlusten av Landstingsbidrag 

och övriga fördyringar, medför behov av en avgiftshöjning. 
   Styrelsens förslag: +15:-/aktiv skytt samt +100:-/förening, innebärande en förenings-

avgift fr.o.m. 1/1 2005 = 40:-/aktiv skytt + 400:-/förening. Mötet antog den 
föreslagna avgiftshöjningen.. 

 

§ 12. 
Val av ordförande Valnämndens ordförande, Åke Nordin, framlade beredningens förslag. Till ordförande 

till nästkommande ordinarie kretsmöte föreslogs omval av nuvarande Christer Westin. 
Några ytterligare förslag framkom ej. 

   Beslutades omval av Christer Westin (Handens Psk) till ordförande till näst-
kommande kretsmöte. 

 

§ 13. 
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter till kretsmötet 2007 (stadgeändringarna avslogs) föreslogs: 
  omval av  Christer Engström (Upplands Väsby Psk), 
   Susanne Larsson (Katarina Psf) samt 
   Nils-Anders Ekberg (SAPK). 
  Mötet omvalde ledamöterna. 
 Lennart Hansson (Balllongbergets Skf), som innehaft posten som kassör i Krets-

styrelsen, ställde sin ledamotsplats till förfogande p.g.a. tidsbrist och övergår till en 
suppleantpost. Valnämnden föreslog till fyllnadsval i två år, Jenny Johansson 
(Kallhälls Pk). Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

 

§ 14. 
Val av suppleanter Som suppleanter till kretsårsmötet 2005 föreslogs omval av 
 Mia Pousette (Stockholms Kvinnors Skf) samt 



Mikael Lindkvist (Stockholmspolisens Skf). 
Valnämnden föreslog till nyval Mike Winnerstig Stockholmspolisens Skf). 
Några ytterligare förslag framkom ej. 
Beslutades att anta valnämndens samtliga förslag. 

§ 15. 
Revisorer och Som ordinarie revisorer till kretsårsmötet 2005, beslutades nyval av Bo Hjertstrand 
Revisorsuppleanter (Stockholms Spårvägars Skf) samt omval av Ralph Salvesen (Lidingö Ssk). 

Som revisorsuppleanter till kretsmötet 2005, beslutades omval av Uno Kling (Pk Svea 
Ing 1) och Ulf Hanson (Lövsta Skf). 

§ 16. 
Valberedning Att ingå i valnämnden till kretsmötet 2005 beslutades omval av samtliga sittande 

ledamöter, nämligen: 
− Åke Nordin (Upplands Väsby Psk), 
− Sten-Erik Kassmo (Stockholmspolisens Skf), 
− Basti Naumann (Lidingö Ssk). 
− Seppo Sippari (Sthlm:s Spårvägars Skf). 

Valnämnden utser inom sig ordförande, tillika sammankallande. 
§ 18. 
Ombud till SPSF:s Mötet beslutade att Kretsstyrelsen inom sig utser ombud och ersättare till SPSF:s 
årsmöte årsmöte. 

 Förslag till antagningsregler för ny föreningsmedlem. 
 En arbetsgrupp inom styrelsen har sammanställt och framtagit förslag till antagnings

 regler för nya medlemmar. Förslagen, som utgår från den enskildes rätt att en gång per år 
- kostnadsfritt - begära utdrag ur kriminalregistret, presenterades för mötet. Ett antal 
föreningar har redan infört dessa antagningsregler – en förening sedan flera år. 

 Mötet enades om följande ordning: 
   - Förslaget utsänds till alla föreningar (tillsammans med delta protokoll). 
   - Kretsstyrelsen går vidare med förslaget till Förbundet. 
§ 20. 
Prisutdelning Diplom delades ut till Stockholms Bästa skyttar, som därefter hyllades av mötesdel-

tagarna 
Prisutdelningar för Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling i banskytte genomfördes av 
Christer Engström och Jan-Ove Hammarlund. 

§ 21. 
Avslutning Då inga fler frågor fanns på dagordningen, tackade ordföranden mötesdeltagarna och 

förklarade mötet för avslutat. 
 
 

Vid protokollet 

§ 19. 
Övriga frågor 
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Stockholms Pistolskyttekrets
Resultaträkning 2003 

  

 UtfaIl 2003 Budget 
2003

Intakter 

Landstingsbidrag 20000, 00 30000, 00
Övriga bidrag (SPSF) 5000,00 5000,00
Kretsavgifter 109650, 00 115000, 00
TävIingsavgifter 38094, 00 45000, 00
Kursverksamhet 4728,00 5000,00
SM 2002  *) 21128,00 0,00
Räntor, utdelningar 6642,00 6100,00
Hyresintäkter 0,00 400,00
Övr intäkter 38574, 00 7000,00

Summa intäkter 
 
 *)  av engångskaraktär 

243816,00 213500,00

Kostnader 

Arrangörsbidrag 70000, 00 70000, 00
Hyra lokal 38160, 00 40000, 00
Årsmöte 14440, 00 8000,00
Möteskostnader 2876,00 5500,00
Kursverksamhet 17455, 00 5000,00
Priser & övriga tävlingskostnader 32251, 00 30000, 00
Representation 8000,00 8000,00
Gravyrer mm 4828,00 15000, 00
El, tele & datakomm 7931,00 7000,00
Tryckning & distribution 9244,00 8000,00
Försäkringar 1984,00 2000,00
Adm, bankkostnader, mm 6315, 00 15000, 00

Summa kostnader 213484,00 213500,00

Resultat 30332,00 0,00 

 

2004-09-17 /  LBL 



Stockholms Pistolskyttekrets 

Revisionsberättelse 
 
 
Undertecknade, utsedda att såsom revisorer granska Stockholms Pistolskyttekrets räkenskaper 
och förvaltning för år 2003, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. 
 
Räkenskaperna med verifikationer och protokollsbeslut har granskats. Tillgångarna på 
postgiro och bank överensstämmer med uppgifterna i räkenskaperna. 
 
Då inget framkommer som kan föranleda anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen 
föreslås, att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 


