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     Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 
   1988-03-22 i Militärhögskolans lokaler Valhallavägen 117,  
   Stockholm. 
 
  26 föreningar var representerade med sammanlagt 30 röster. 
 
 
 
 
§   1. 
Mötets öppnande Ordföranden Curt Reichenberg hälsade välkommen och förklarade 

årsmötet för det 43 verksamhetsåret öppnat. 
§   2. 
Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Curt Reichenberg. 
 
§   3. 
Justeringsmän Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll valdes Åke Nordin, Upplands Väsby pk och Stig Arksand, 
Katarina Psf. 

§   4. 
Justering  26 föreningar med sammanlagt 30 röster godkändes. 
röstlängd 
 
§   5. Mötets 
utlysande  Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§   6. 
Förvaltnings-  Styrelsens förvaltningsberättelse som varit utsänd med kallelsen 
berättelsen  lades utan kommentar till handlingarna. 
 
§   7. 
Revisions-  Ralph Salvesen ord. revisor, föredrog revisorernas berättelse. 
berättelse  Salvesen föreslog att årsmötet skulle ta ställning till hur resterande 

kretsavgifter skulle tas in, Efter behandling av denna fråga föreslog han 
att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 

   Mötet beslutade att styrelsen till nästa årsmöte skall ha löst denna  
   fråga. Indrivning av kretsavgift  
 
§   8. 
Balansräkning Den av styrelsen uppgjorda balansräkningen som kassören redovisat 

och utdelat till de närvarande ombuden fastställdes. 
§   9. 
Ansvarsfrihet  Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. 
§  10. 
Motion   Stockholms Kvinnors skf:s motion (utsänd till föreningarna) angående 

veteranklass vid märkesprovtagning för pistolskyttets årtalsmärken. 
   Kretsstyrelsen hade tidigare beslutat avslå motionen i avvaktan på 

förbundets utredning om ev delad veteranklass. 
   Mötet beslutade i enlighet med kretsstyrelsens beslut och avslog  
   motionen.
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§  11. 
Inkomst- och  Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1988 
utgiftsstat   (utdelat till ombuden) godkändes av årsmötet. 
 
§  12. 
Val av ord-  Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte  
förande  omvaldes Curt Reichenberg. 
 
§  13.  
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1991 valdes Ingvar Franzon 

(omval) Willy Palm och Åke Nordin (nyval). 
§  14. 
Val av supple- Till suppleanter intill kretsårsmötet 1989 omvaldes Kerstin 
anter   Andersson och Gunilla Lindgren samt nyvaldes Jan-Åke Lindström. 
 
§  15. 
Revisorer  Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1989 omvaldes Ralph Salvesen 

och George Irénius. 
§  16. 
Revisorsupple- Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1990 omvaldes 
anter   P-O Gustavsson och Kjell Helmersson. 
 
§  17. 
Valberedning  Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1989 omvaldes Ingrith Strömquist, 

Bengt Isaksson, Gunnar Ericsson samt P-O Gustavsson. 
§  18. 
Hedersledamöter Valberedningen föreslog att avgående ordinarie ledamöterna Sten 

Edstam och Ragnar Gauffin som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt 
främjat kretsens syften skulle kallas till hedersledamöter i Stockholms 
Pistolskyttekrets. 

   Mötet beslutade enhälligt enligt framlagt förslag. 
§  19. 
Ombud till  Mötet beslutade att kretsstyrelsen inom sig utser ombud  
SPSF:s årsmöte och ersättare till SPSF:s årsmöte. 
 
§  20. 
Övriga frågor :1 Skyttesekreteraren Gunnar Johnson vädjade till kretsens föreningar att 

medverka vid gemensamma arrangemang bl a nybörjarskjutning på 
Almnäs, Södertälje, 4 juli samt ÖSM fält på Kungsängen 17 och 18 sep-
tember. 

 
   :2 P-O Gustavsson orienterade om planer att bygga en stor skyttehall i 

Nacka kommun. Gustavsson tillsammans med ett flertal intressenter 
skulle inom den närmaste tiden sammanträffa med kommunen för 
vidare planläggning. 

§ 21. 
Avslutning  Enär inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden 

mötet avslutat och övergick att utdela förtjänstmedaljer samt senare 
priser från kretsmästerskap m m. 

 
   Kretsens förtjänstmedalj i guld tilldelades: 
   Gunnar Ivarsson, Stockholmspolisens skf Nr 65 
   Gustav Sundström, Lv 3 skf   Nr 66 
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   I silver tilldelades: 
   Carl-Gustav Spets, Össeby pk   Nr 323 
   Lars-Erik Sundell, Lv 3 skf    Nr 324 
   Sten Lennart Karlsson Lv 3 skf   Nr 325 
   Hugo Ljungstedt, Lv 3 skf    Nr 326 
   Wolger Runsten, Stockholmspolisens skf  Nr 327 
   Ernst Althin, Akademiska Pk   Nr 328 
   Stefan Atterberg, Akademiska Pk   Nr 329 
 
   Stormästarmärket har erövrats av: 
   Carl Axberg, Katarina Psf    Nr 152 
   Per Ahldén, Atlas Copco psk   Nr 153 
 
 
 
 
   Vid protokollet 
 
 
 
   Ingvar Franzon 
 
 
   Justeras: 
 
     Curt Reichenberg 
 
 
 
 
   Åke Nordin      Stig Arksand 


