
      Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 
årsmöte 1990-03-28 i Militärhögskolans lokaler Valhallavägen 
117, Stockholm. 

 
     28 föreningar var representerade med sammanlagt 31 röster. 
 
§   1. 
Mötets öppnande Ordföranden Ingvar Franzon hälsade välkommen och förklarade årsmötet för 

det 45 verksamhetsåret öppnat. I samband med öppnandet utdelades 
Stockholms Pistolskyttekrets' förtjänstmedalj, nr 330 i silver till Ingemar 
Larsson Stockholms FBU Skf. 

§   2. 
Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Ingvar Franzon. 
 
§   3. 
Justeringsmän  Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 

valdes Björn Nehl, Spånga-Hässelby Pk och Gunnar Johnson, Pk Svea Ing 1. 
§   4. 
Justering  28 föreningar med sammanlagt 31 röster godkändes. 
röstlängd 
 
§   5. 
Mötets utly-  Mötet förklarades behörigen utlyst. 
sande 
 
§   6. 
Förvaltnings-  Styrelsens förvaltningsberättelse som varit utsänd med  
berättelsen  kallelsen lades med några rättelser till handlingarna. 
 
§   7. 
Revisions-  Revisor Ralph Salvesen föredrog revisionsberättelsen. 
berättelse  Revisorerna hade inget att anmärka på och föreslog ansvarsfrihet för 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   Pistolklubben Örnens motion (utsänd i samband med kallelsen) angående 

"kontroll av blivande skyttemedlemmar" behandlades. Mötet kom fram till att 
det kanske skulle vara bra om en sådan kontroll kunde genomföras men med 
gällande lagstiftning kan myndigheten inte lämna den uppgift som önskas. 
Politiska beslut måste fattas för att ändra nu gällande lagstiftning. 
Pistolklubben Örnen drog tillbaka sin motion. 

§  11. 
Inkomst- och  Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftbudget för 1991 
utgiftsstat  (utdelat till ombuden) godkändes av årsmötet. 
 
§  12. 
Val av ord-  Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte  
förande  valdes Ingvar Franzon. 
 
§  13.  
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1993 valdes Uno Aksberg (omval), 

Jan-Ove Hammarlund (omval), och Jan-Åke Lindström (nyval). 
 
 



§  14. 
Val av supple-  Till suppleanter intill kretsårsmötet 1991 valdes P-O Gustafsson 
anter    (omval), Folke Enevi (nyval) och Anna-Lisa Österholm (omval). 
§  15. 
Revisorer  Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1991 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 
§  16. 
Revisorsupple- Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1991 valdes Kjell Helmersson 
anter   (omval) och Uno Kling (omval). 
 
§  17. 
Valberedning  Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1990 valdes Gunnar Ericsson (omval), 

Björn Nehl (omval) Ingrith Strömquist (omval) och Birger Svensson (nyval). 
§  18. 
Ombud till  Mötet beslutade att kretsstyrelsen inom sig utser ombud  
SPSF:s årsmöte och ersättare till SPSF:s årsmöte. 
 
§  19. 
Övriga frågor  En representant från Pk Haningeskyttar bad att kretsstyrelsen skulle 

presentera sig, vilket skedde. 
 
   Willy Palm konstaterade att listan i Nationellt Pistolskytte nr 1 över skyttar 

kvalificerade för riksmästarklass och för SM är missvisande. Ett förtydligande 
gjordes. Alla riksmästare är kvalificerade för SM. 

 
   Gunnar Johnson informerade om kretsens nybörjarskjutning den 2/6 i 

Södertälje. 
 
   Ingvar Franzon informerade om förberedelserna inför SM i Uppsala där 

stockholmskretsen svarar för fältskjutningen. 
 
   Ingvar Franzon informerade om utvecklingen på skjutbanefronten i Stockholm. 
 
   Sune Janver F 18 Skf påpekade att Hacksjöbanan utnyttjas dåligt. Fler klubbar 

kan få plats på banan. 
 
   Nilsson Pk Örnen berättar att man har besvär med skjutbanan på Barkarby. 

Kommunen vill ta bort banan. Klubben får liten förståelse för sina argument, så 
man önskar stöd och hjälp från kretsen. Kretsstyrelsen ska försöka hjälpa 
klubben med att påverka kommunen. 

§ 20. 
Avslutning  Enär inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Ingvar 

Franzon mötet för avslutat och övergick därefter till prisutdelningen för 
kretsmästerskapen m m. 

 
   Vid protokollet 
 
 
   Åke Nordin 
 
   Justeras: 
 
 
     Ingvar Franzon 
 
 
   Björn Nehl      Gunnar Johnson 


