
      Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 

1992-03-25 i Militärhögskolans lokaler Valhallavägen 117, 

Stockholm. 

 

     28 föreningar var representerade med sammanlagt 33 röster. 

 

 

 

§   1. 

Mötets öppnande Ordföranden Ingvar Franzon hälsade välkommen och förklarade årsmötet för det 

49 verksamhetsåret öppnat. I samband med öppnandet utdelades Stockholms 

Pistolskyttekrets förtjänstmedalj nr 336 i SILVER till Lars Ansér, I 1 Skf, nr 337 i 

SILVER till Per-Olof Gustafsson, Atlas Copco Pk, nr 338 i SILVER till Birger 

Svensson, Pk Central, nr 339 i SILVER till Arne Sjöstrand, Pk Central, nr 340 i 

SILVER till Tommy Andersson, Stockholmspolisens Skf, nr 341 i SILVER till 

Ove Andersson, Upplands Väsby Psk, nr 342 i SILVER till Ulf Broberger, 

Danderyds Pk, nr 343 i SILVER till Åke Nordin, Upplands Väsby Psk, nr 344 i 

SILVER till Uno Aksberg, Lidingö Ssk, nr 345 i SILVER till Gunilla Lindgren, 

Stockholms Kvinnors Skf och nr 346 till Ulla Franzon, Pk Svea Ing 1. 

§   2. 

Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Ingvar Franzon. 

 

§   3. 

Justeringsmän  Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 

valdes Mikael Karlsson, Pk Central och Nils-Ola Svensson Pk Svea Ing 1. 

§   4. 

Justering röstlängd 28 föreningar med sammanlagt 33 röster godkändes, plus kretsstyrelsen 10 röster. 

Summa 43 röster. 

§   5. 

Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§   6. 

Förvaltnings-  Förvaltningsberättelsen som varit utsänd med kallelsen genomgicks och lades 

berättelsen  därefter till handlingarna. 

 

§   7. 

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ralph Salvesen. Revisorerna hade inget 

att anmärka på och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen om-

fattade. 

§   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  Motionen om ändrade regler för lagtävlingen vid ÖSM bana antogs av mötet. 

 

   Motionen om suppleanters rätt att närvara vid förbundsstyrelsemöten antogs med 

en ändring: "om ingen kostnad för närvaro finns" stryks. 

§  11. 

Inkomst- och  Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1992 (utdelat till 

utgiftsstat  ombuden) godkändes till huvudsaklig efterrättelse av årsmötet. 

  



 

§  12. 

Val av ordförande Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte omvaldes Ingvar Franzon. 

§  13. 

Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1994 omvaldes Gunnar Johnson och 

Christer Engström samt nyvaldes Hans Overödder. 

§  14. 

Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 1992 valdes Sten Lindström (nyval) 

Per-Mikael Odsäter (nyval) och Birger Svensson (nyval). 

§  15. 

Revisorer  Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1992 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 

§  16. 

Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1992 omvaldes Uno Kling och nyvaldes 

Lars Ansér. 

§  17. 

Valberedning  Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1992 valdes Margareta Hayen (nyval), 

Kjell Jansson (nyval), Björn Nehl (omval) och Ingrith Strömquist (omval)  

§  18. 

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

SPSF:s årsmöte SPSF:s årsmöte. 

 

§  19. 

Övriga frågor  Mötet diskuterade problemen med telefonanmälan till fältskyttetävlingar. Bl a 

svårigheten att komma fram. Många synpunkter framkom. Både positiva och 

negativa. Möjlighet till skriftlig anmälan diskuterades. Man tror dock att det ger 

en ökad arbetsbelastning för arrangören. Fler telefonlinjer, t ex en mobiltelefon, 

kan vara en lösning. 

 

   SM -94 skall arrangeras av östra landsdelen. Mötet ställde sig positivt till att göra 

en "repris" på SM -90 i samverkan med Uppsala läns Pistolskyttekrets. 

 

§ 20. 

Avslutning  Enär inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Ingvar 

Franzon mötet för avslutat och tackade i samband därmed Roland Skeppar, 

Per-Olof Gustafsson och Erwin Woldemar för nedlagt arbete i kretsstyrelsen. Han 

övergick därefter till prisutdelningen för kretsmästerskapen m m. 

 

 

   Vid protokollet 

 

 

 

   Åke Nordin 

 

   Justeras: 

 

 

     Ingvar Franzon 

 

 

 

     Mikael Karlsson    Nils-Ola Svensson 


