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Kretsordförande Nils-Anders Ekberg hälsade de närvarande välkomna till det 71:e verksamhetsårets 

ordinarie kretsårsmöte.  

 

Förtjänstmedaljen i guld utdelades till: 

 

 Nr 121 Nils-Anders Ekberg SAPK 

     

Förtjänstmedaljen i silver utdelades till: 

 

 Nr  475 Roger Carlsson  Elitskyttesällskapet  

 Nr  476 Allessandro Persini Tyresö Skf   

 Nr  477 Kjell Sundell  Håtuna Pssk 

 

Årets rekryt , Emil Örberg, Gripen Pk får sin medalj i efterhand. Varma applåder till årets rekryt 2013.

  

Inför dagens kretsårsmöte föredrog kretsordföranden en analys ur positiv och negativ sida av det 

nationella pistolskyttets förutsättningar och verksamhet. Det positiva är att kretsens aktiva medlemmar 

ökat med ca 100. Mindre bra är att det är ont om skjutbanor där skyttarna bor. Kretsen är dålig på 

ungdomsverksamhet. Kretsens klubbar behöver bli bättre på att svara på nya tilltänkta medlemmar. 

Det finns möjlighet att göra PR för vår verksamhet tex vid större tävlingsarrangemang. Det finns 

ambition om att det kommer en ny årsrapporteringssystem. 

Största hotet är vapenfrågan. Vi väntar nu att få ta del av propositionen. Det behövs lobbyverksamhet i 

frågan från alla håll. Ett annat hot är medlemmar som förknippas med brottslig verksamhet. 

Det har blivit svårigheter med fältskytteterräng speciellt hos försvarsmakten. 

Ett mindre hot är att blyfrågan kan tas upp på nytt. 

 

§ 1. Kretsordförande Nils-Anders Ekberg förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Nils-Anders Ekberg. 

 

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Kickie Svedberg. 

 

§ 4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Jim Forsberg 

(Rosersberg Pk) och Roger Carlsson (Elitskyttesällskapet). 

 

§ 5. Röstlängd (närvarande): 

 

Förening  Röster Ombud  Aktiva 

Ballongbergets Skf 8 röster Kjell Eriksson 124   

Bromma Psk  7 röster Örjan Sandgren 114 

Elitskyttesällskapet 3 röster Roger Carlsson   23 

Gripen Psk  4 röster Emil Örberg      43 

Grödinge Psk 5 röster Michael Axell   76 

Gustavsberg Pk 4 röster Chris Jonkers   61 

Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 

kretsårsmöte 2014-03-27 på Starrängsringen 69, Östermalm. 
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Handens Psk  4 röster Richard Sideryd   60 

Haningeskyttar 3 röster Olle Löfgren    30 

Katarina Psf  7 röster Stig Arksand  109 

Lidingö Ssk  10 röster Ulf Persson  162 

Lövsta Skf  7 röster Görgen Görtz 115 

Magnumsällskapet 2 röster Göran Garbergs     8 

Norrvikens Psk 3 röster Taylan Inal    27 

Pk Svea Ing 1 7 röster Gunnar Berggren 106 

Rosersbergs Pk 4 röster Göran Fransson   59 

SAPK  7 röster Jan Eriksson   107 

Skarp 7 Psk  2 röster Jonny Lund    17 

Sthlm Amatörförening 3 röster Urban Nilsson   23 

Stockholmspolisens Skf 12 röster Sten-Erik Kassmo 202 

Tyresö Skf   8 röster Allessandro Persini 134 

Täby Skf, P-sekt  2 röster Bo Walger    12 

Upplands Väsby Psk  8 röster Johan Haques  139 

Örlogsberga Skf  2 röster Lars Andreasson    17 

 

Det totala antalet röstberättigade föreningar i Stockholms Pistolskyttekrets var 85, med ett sammanlagt 

röstetal på 298. Antalet vid kretsårsmötet närvarande föreningar var 23, med ett sammanlagt röstetal på 

122 Därtill kommer de närvarande styrelseledamöternas 10 röster. Totalt röstetal vid 2014 års 

kretsårsmöte var således 132. 

Röstlängden fastställdes. 

 

§ 6. Mötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§ 7. Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 8. Kretsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes och lades till 

handlingarna. Kassören Jan Ohlsson redogjorde för resultat och balansräkningen. 

 

§ 9. Revisionsberättelsen upplästes av revisor Rudolf Komarek där han talade om att revisorerna var 

mycket nöjda med redovisningen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades 

till handlingarna. 

 

§ 10. Kretsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

§ 11. Propositioner och motioner som kommer att tas upp på SPSF förbundsmöte 2014 behandlades. 

Kretsmötet till- respektive avstyrkte motionerna enligt följande: 

 

Gällande årets propositioner/motioner beslutade kretsmötet på följande sätt:  

 

Proposition 1; Stadgeändring §7 i förbundsstadgarna ” Inkomna motioner sänds till förbundsstyrelsen 

till kretsarna i den andra hela veckan i februari för att kunna tas upp vid de ordinarie årsmötena i 

kretsarna” Årsmötets beslut:  Bifall 

 

Proposition 2; Stadgeändring §8 i förbundsstadgarna ” Förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet 

ska ha tillställts kretsarna i den andra veckan i februari och vara kända för föreningarna när kretsarna 

håller sina ordinarie årsmöten i mars” Årsmötets beslut: Bifall 

 

Proposition 3; Stadgeändring §8 i förbundsstadgarna ” Förbundsstyrelsens förlag till förbundsmötet 

ska ha tillställts kretsarna i den andra hela veckan i februari och vara kända för föreningarna när 

kretsarna håller sina ordinarie årsmöten i mars. Om förbundsstyrelsen anser att en fråga, som bör 
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behandlades av förbundsmötet, har blivit aktuell senare än som nyss sagts så har förbundsstyrelsen att 

så snart ske kan och om möjligt i samband med kallelsen till förbundsmötet meddela kretsarna sitt 

förslag till beslut. Om frågan har tillställts kretsarna minst fyra veckor före årsmötet så ska frågan 

behandlas utan den beslutsordning som sägs i §5 andra stycket” Årsmötets beslut: Bifall 

 

 

Motioner:      Årsmötets beslut: 

 

1. Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber .32; Bordläggning 

 

2. Hölster och väskkrav vid fältskytte; Bifall  

 

3. Bestämmelser särskjutning fältskytte Bifall till första 

strecksatsen av motionen och de två följande strecksatserna därmed anses vara besvarade. 

 

4. Poängberäkning hands up stationer magnumfältskytte Avslag 

 

5. Antal stationer vid magnumfältskytte Bifall 

 

6. Komplettering bestämmelser springskyttemärket Bordläggning 

     

 

§ 12. Motioner till kretsen fanns inga. 

 

 

§ 13. Ekonomi: 

a. Styrelsens förslag till budget för 2014 föredrogs och fastställdes. 

b. Styrelsen föreslog oförändrade kretsavgifter för 2014 (400:- per förening och 40:- per aktiv 

medlem), samt avgifterna för försenad årsrapport respektive kretsavgift bibehålls oförändrade, 

dvs. 500:- per påbörjad månad för såväl försenad rapport som försenad kretsavgift. Mötet 

beslöt enligt förslaget. 

 

§ 14. Valnämnden föreslog att intill kretsårsmötet 2015 välja Nils-Anders Ekberg, SAPK, som 

kretsordförande. Mötet beslutade i enlighet med detta förslag. 

 

 

§ 15. Valnämnden föreslog val av följande tre ordinarie styrelseledamöter: 

Kickie Svedberg, Rosersberg Pk 3 år (omval) intill kretsårsmötet 2017 

Susanne Larsson, Katarina Psf 3 år (omval) intill kretsårsmötet 2017 

Sam Garpensund, Ballongbergets Skf     3 år (nyval) intill kretsårsmötet 2017 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

 

§ 16. Valnämnden föreslog att intill kretsårsmötet 2015 utse följande tre suppleanter, samt 

fjärde suppleant föreslogs av mötet: 

 

Lars Adsjö, Rosersbergs Pk  1 år (omval) 

Johan Carlsson, Tyresö Skf  1 år (omval) 

Chris Jonkers, Gustavsberg Pk  1 år (nyval) 

Taylan Inal, Norrvikens Psk  1 år (nyval) 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
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§ 17. Valnämnden föreslog att intill kretsårsmötet 2015 till revisorer utse  

 

Rudolf Komarek, Össeby Pk  1 år      (omval) 

Jenny Johansson, Upplands Väsby Psk 1 år      (omval) 

 

och till revisorssuppleanter utse 

 

Bengt Fröander , Grödinge Psk  1 år (omval) 

John Falk,  Össeby Pk  1 år (omval) 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

 

 

§ 18. Som valnämnd intill kretsårsmötet 2015 valdes  

 

Kjell Eriksson, Ballongbergets Skf 1 år (omval) Sammankallande 

Adam Ström, Handens Psk  1 år (omval) 

Michael Axell, Grödinge Psk  1 år (nyval) 

Peter Carlsson, Lövsta Skf  1 år (nyval) 

 

 

§ 19. Kretsstyrelsen föreslog att kretsmötet skulle uppdra åt styrelsen att utse ombud och två ersättare 

till SPSF förbundsmöte 2014. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

 

 

§ 20. Övriga frågor:  

 

 Fråga ställdes om kretsen kan göra något åt de långa handläggningstiderna för licenshantering 

på tillståndsenheten. Kretsen kan inte göra mycket i frågan. Polismyndigheten i Stockholms län 

har visat ett har svalt intresse för kontakt med kretsen. 

 

 Tävlingsplaneringsmöte sker i augusti. 

 

 VIP-korten fortlöper. 

 

 Önskemål fanns att få in kretsmästerskaps resultat på en enhetlig mall. 

 

 Förslag var önskvärda att hitta nya sätt att arrangera fälttävlingar. Ex på nytänk var 

hur kretsmästerskap fält C och Ekenserien arrangerats. Tips och råd var att ta hjälp över 

klubbgränserna. 

 Kretsstyrelsen önskar mailkontakt med klubbarna så viktigt att klubbarna skickar in aktuella 

mailadresser. 

 

§ 21. Prisutdelning av kretsens serietävling förrättades av Susanne Larsson och Kickie Svedberg. 

 

 

§ 22. Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.  
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Vid protokollet: 
 

 

 

Kickie Svedberg 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Nils-Anders Ekberg                    Jim Forsberg           Roger Carlsson 

Mötesordförande  Justeringsman      Justeringsman 


