
      Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 
årsmöte 1991-03-11 i Militärhögskolans lokaler 
Valhallavägen 117, Stockholm. 

 
     30 föreningar var representerade med sammanlagt 32 röster. 

 
§   1. 
Mötets öppnande Ordföranden Ingvar Franzon hälsade välkommen och förklarade 

årsmötet för det 46 verksamhetsåret öppnat. I samband med öppnandet 
hedrades kretsstyrelsens, under året bortgångne hedersledamot, 
Ragnar Gauffin med en tyst minut. Därefter utdelades Stockholms 
Pistolskyttekrets förtjänstmedalj, nr 69 i GULD till Gunnar Johnson, Pk 
Svea Ing 1, nr 70 i GULD till Sune Janver, F 18 Skf, nr 71 i GULD till Kjell 
Helmersson, F 18 Skf, nr 331 i SILVER till Christer Engström, Upplands 
Väsby Psk, nr 332 i SILVER till Willy Palm, Stockholmspolisens Skf, nr 
333 i SILVER till Sten-Erik Kassmo, Stockholmspolisens Skf, nr 334 i 
SILVER till Bertil Reher, Riksbankens Skf och nr 335 i SILVER till Paula 
Johnson, F 18 Skf. 

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

protokoll valdes Kjell Helmersson, F 18 Skf och Willy Palm, 
Stockholmspolisens Skf. 

§   4. 
Justering  30 föreningar med sammanlagt 32 röster godkändes, plus  
röstlängd  kretsstyrelsen 10 röster. Summa 42 röster. 
 
§   5. 
Mötets utly-  Mötet förklarades behörigen utlyst. 
sande 
 
§   6. 
Förvaltnings-  I samband med genomgången presenterades styrelsens med-  
rättelsen  lemmar, årsrapporters och kretsavgifters betydelse behandlades, SM 

tävlingarna och utbildningsverksamheten redovisades. Förvaltnings-
berättelsen som varit utsänd med kallelsen lades därefter till 
handlingarna. 

§   7. 
Revisions-  Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorerna hade inget att  
berättelse  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. 
Motioner  Inom kretsstyrelsen har ett antal förslag till motioner diskuterats, bl a 

oklarheter i reglerna för vapenfel vid fältskjutning, vapenkontroll i 
samband med mästerskapstävlingar (för rekordnoteringar), motion från 
Pk Svea Ing 1 angående laganmälan vid SM. Frågorna har tagits upp 



med Svenska Pistolskytteförbundets tekniska kommitté eller 
tävlingskommitté och kommer att åtgärdas av dem. 

§  11. 
Inkomst- och  Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1992 
utgiftsstat  (utdelat till ombuden) godkändes av årsmötet. 
 
§  12. 
Val av ord-  Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte  
förande  omvaldes Ingvar Franzon. 
 
§  13.  
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1994 omvaldes Gunilla Lindgren, 

Åke Nordin, och Willy Palm. 
§  14. 
Val av supple- Till suppleanter intill kretsårsmötet 1992 valdes P-O Gustafsson 
anter   (omval), Erwin Woldemar (nyval) och Hans Overödder (nyval). 
 
§  15. 
Revisorer  Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1992 omvaldes Ralph Salvesen 

och George Irénius. 
§  16. 
Revisorsupple- Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1992 omvaldes Kjell  
anter   Helmersson och Uno Kling. 
 
§  17. 
Valberedning  Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1992 valdes Lars Ansér (nyval), 

Björn Nehl (omval), Ingrith Strömquist (omval) och Birger Svensson 
(omval). 

§  18. 
Ombud till  Mötet beslutade att kretsstyrelsen inom sig utser ombud  
SPSF:s årsmöte och ersättare till SPSF:s årsmöte. 
 
§  19. 
Övriga frågor  Sten-Erik Kassmo Stockholmspolisens Skf propagerade för 

Springskytte som är en trevlig och stärkande gren inom pistolskyttet. 
§ 20. 
Avslutning  Enär inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden 

Ingvar Franzon mötet för avslutat och övergick därefter till prisutdel-
ningen för kretsmästerskapen m m. 

 
   Vid protokollet 
 
 
   Åke Nordin 
 
   Justeras: 
 
 
     Ingvar Franzon 
 
 
  Kjell Helmersson       Willy Palm 


