
     Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 

1989-03-14 i Militärhögskolans lokalen Valhallavägen 117, 

Stockholm. 

 

   25 föreningar var representerade med sammanlagt 28 röster. 

 

 

 

 

 

§   1. 

Mötets öppnande Ordföranden Curt Reichenberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet 

för det 44 verksamhetsåret öppnat. I samband med öppnandet utdelades 

Stockholms Pistolskyttekrets' förtjänstmedalj, nr 67, i Guld till Gunnar Tysk. 

Roland Skeppar kunde ej närvara vid mötet, så hans förtjänstmedalj, nr 68, i 

Guld utdelas vid senare tillfälle. 

 

§   2. 

Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Curt Reichenberg. 

 

§   3. 

Justeringsmän  Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 

valdes P-O Gustafsson, Atlas-Copco Pk och Gunnar Ericsson, Upplands 

Väsby Psk. 

 

§   4. 

Justering  25 föreningar med sammanlagt 28 röster godkändes. 

röstlängd 

 

§   5. 

Mötets utly-  Mötet förklarades behörigen utlyst. 

sande 

 

§   6. 

Förvaltnings-  Styrelsens förvaltningsberättelse som varit utsänd med kallelsen lades 

berättelsen  utan kommentar till handlingarna. 

 

§   7. 

Revisions-  Revisorerna hade inget att anmärka på och föreslog ansvarsfrihet för 

berättelse  styrelsen för den tid revisionen omfattade. 

 

§   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   Kretsstyrelsens motion (utsänd i samband med kallelsen) om uteslutning av 

föreningar som inte betalar kretsavgift och inte lämnar årsrapport antogs av 

kretsmötet. Sten Edstam Danderyds Psk deltog ej i beslutet. 

§  11. 

Inkomst- och  Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftbudget för 1989  

utgiftsstat   (utdelat till ombuden) godkändes av årsmötet.



§  12. 

Val av ord-  Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte valdes 

förande  Ingvar Franzon. 

 

§  13.  

Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1992 valdes Christer Engström (omval), 

Gunnar Johnson (omval), och Roland Skeppar (omval). 

   Fyllnadsval. Efter Ingvar Franzon som går upp som ordförande valdes Gunilla 

Lindgren som ordinarie ledamot fram till 1991. 

 

§  14. 

Val av supple-  Till suppleanter intill kretsårsmötet 1990 valdes P-O Gustafsson (nyval), 

anter   Jan-Åke Lindström (omval) och Anna-Lisa Österholm (nyval). 

 

§  15. 

Revisorer  Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1990 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 

 

§  16. 

Revisorsupple-  Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1990 valdes Kjell Helmersson (omval) 

anter   och Uno Kling (nyval). 

 

§  17. 

Valberedning  Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1990 valdes Kerstin Andersson (nyval), 

Gunnar Ericsson (omval), Björn Nehl (nyval) och Ingrith Strömquist (omval). 

 

§  18. 

Ombud till  Mötet beslutade att kretsstyrelsen inom sig utser ombud och ersättare 

SPSF:s årsmöte till SPSF:s årsmöte. 

 

§  19. 

Övriga frågor 1: Ingrith Strömquist vädjade till föreningarna att noga följa de riktlinjer som finns 

vid   tillstyrkande av vapenlicens. Osanna intyganden avslöjas ibland vilket 

skadar föreningarnas trovärdighet. 

 

   Sten Edstam instämde och betonade vikten av aktivitet. 

 

   Härje Berntsson instämde och då personer i förbundsstyrelsen var närvarande 

uppdrog han åt förbundsstyrelsen att verka för att enhetliga regler för 

licensförfarandet utformas. Som det är idag skiljer sig reglerna mellan olika 

polisdistrikt. 

 

  2:  Carl-Johan Nessæther efterlyste banskyttetävlingar före kretsmästerskapen. 

Gunnar Johnson replikerade och sade att det är svårt att få plats för 

banskyttetävlingar i skjutprogrammet vid den tiden. 

 

  3:  Kretsstyrelsen föreslog att avgående ordföranden Curt Reichenberg som på ett 

synnerligen förtjänstfullt sätt främjat kretsens syften skulle kallas till 

hedersledamot i Stockholms Pistolskyttekrets. Mötet beslutade enhälligt enligt 

framlagt förslag. 

§ 20. 

Avslutning  Enär inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade den nytillsatte 

ordföranden Ingvar Franzon mötet för avslutat och tackade den avgående 

ordföranden Curt Reichenberg för förtjänstfullt arbete inom kretsstyrelsen. Han 

övergick därefter till prisutdelningen för kretsmästerskapen m m. 

 

 

 



   Vid protokollet 

 

 

 

   Åke Nordin 

 

 

   Justeras: 

 

     Curt Reichenberg 

 

 

 

 

   Per-Olof Gustafsson    Gunnar Ericsson 
 


