
       Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 

årsmöte 1993-03-31 i Militärhögskolans lokaler Valhallavä-

gen 117, Stockholm. 

 

     32 föreningar var representerade med sammanlagt 35 röster. 

 

 

 

§   1. 

Mötets öppnande Ordföranden Ingvar Franzon hälsade välkommen och då särskilt väl-

kommen till Förbundsordföranden Gunnar Tysk, Dalarnas Pistolskyttekrets 

ordförande Sune Berglund, Gävleborgs Pistolskyttekrets ordförande Jan 

Kjellberg samt till hedersledamöterna Curt Reichenberg och Sten Edstam. 

Därefter förklarade han årsmötet för det 50 verksamhetsåret öppnat. I 

samband med öppnandet utdelades Stockholms Pistolskyttekrets förtjänst-

medalj nr 347 i SILVER till Jan-Åke Lindström, Salems Pk, nr 348 i 

SILVER till Stig Arvidsson, Gripens Pk, nr 349 i SILVER till Lennart 

Carlsson, Grödinge Psk, nr 350 i SILVER till Härje Berntsson, Össeby Pk, 

nr 351 i SILVER till Bernhard Karlsson, Skarps Psk, nr 352 i SILVER till 

Hasse Wilhelmsson, Securitas Psk, nr 353 i SILVER till Inger Bäverlid, 

Upplands Väsby Psk, nr 354 i SILVER till Christer Westin, Handens Psk 

och nr 355 i SILVER till Arne Andersson, Svenska Pistolskytteförbundet. 

§   2. 

Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Ingvar Franzon. 

 

§   3. 

Justeringsmän Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll valdes Kjell Gartz, Solna Hemvärns Skf och Åke Bergroth, 

Mälarhöjdens Ps. 

§   4. 

Justering röstlängd 32 föreningar med sammanlagt 35 röster godkändes, plus kretsstyrelsen 10 

röster. Summa 45 röster. 

§   5. 

Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§   6. 

Förvaltnings-  Förvaltningsberättelsen som varit utsänd med kallelsen genomgicks och  

berättelsen  lades 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 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  Inga motioner hade inkommit. 



 

§  11. 

Inkomst- och  Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1993 (utdelat 

utgiftsstat  till 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 1995 omvaldes Jan-Ove 

Hammarlund samt nyvaldes Erwin Woldemar och Björn Segendorff. 

§  14. 

Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 1993 valdes Sten Lindström (omval), 

Birger Svensson (omval) och Henrik Käck (nyval). 

§  15. 

Revisorer  Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1993 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 

§  16. 

Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1993 omvaldes Uno Kling och Lars 

Ansér. 

§  17. 

Valberedning  Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1993 valdes Magnus Andersson, 

Stig Arksand, Christer Westin och Uno Kling. 

§  18. 

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

SPSF:s årsmöte SPSF:s årsmöte. 

 

§  19. 

Övriga frågor  Bo Wickander, Solna Hv Skf, tog upp frågan om föranmälan till fältskjut-

ningar. Han menade att obligatoriet med föranmälan skulle tas bort. Det var 

bättre med att man kunde bestämma sig på morgonen om man ville åka på 

en tävling än tre á fyra veckor före. Andra på mötet menade att man inte 

skulle gå tillbaka till någonting som inte fungerade. Med de deltagarantal 

man idag har på tävlingarna blir köbildningarna alltför besvärliga. 

 

   Gunnar Ericsson, Upplands Väsby Psk, tyckte att eftersom delar av 

tekniska kommittén var närvarande, skulle det vara intressant att få lite 

information om de nya regler som är under utarbetande. Jan Kjellberg från 

tekniska kommittén informerade mötesdeltagarna om de förändringar som 

planeras. 

 

   Magnus Andersson, Pk Örnen, frågade varför man inte kan få fyra starter på 

årets SM. Arne Andersson, SPSF, svarade att arrangören inte kunde ställa 

upp med de personella resurser som krävs. 

 

   Alfred Arvidsson, Katarina Psf, föreslog att penningpriser införs till klass 3 

skyttar. Har man varit med och tävlat ett tag ledsnar man på att få 

"glasbitar" med sig hem. Det vore bättre om man fick pengar. Gunnar Tysk, 

SPSF, pekade på de skattemässiga konsekvenser ett sådant förslag skulle 

kunna föra med sig. Mötesordföranden, Ingvar Franzon, menade att rätt 

forum för den här frågan vore förbundsmötet. Motion i frågan bör skrivas, 



så att den kan utredas och tas upp till allmän diskussion. 

 

   Kretssekreteraren tog upp ett önskemål från övnings- och skjutfältsavdel-

ningen I 1/Fo 44 om att ett föreningsråd liknande det som finns på Kaknäs 

bildas på Järva. Jan Eriksson, SAPK, utsågs till sammankallande för rådet. 

Det föreslogs att de klubbar som var representerade på mötet och som 

skjuter på Järva skulle samlas efter mötet (vilket också skedde). 

 

   Vidare informerade han om den fältskytteserie som planeras. Serien kom-

mer att skjutas på fältskyttetävlingar inom kretsen och liknar serietävlingen 

i banskjutning vad det gäller regelsystem och divisionsindelning. En 

kvalificeringsserie skjuts i höst och därefter startar serien 1994. 

 

   Kretssekreteraren frågade också om någon förening kan tänka sig att 

arrangera mörkerfältskjutning. Handens Psk sade sig planera för en tävling 

och Katarina Psf meddelade att de kunde hjälpa till med funktionärer på den 

tävlingen. 

 

§ 20. 

Avslutning  Enär inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Ingvar 

Franzon mötet för avslutat och tackade i samband därmed Uno Aksberg, 

Jan-Åke Lindström och P-M Odsäter för nedlagt arbete i kretsstyrelsen. 

Han övergick därefter till prisutdelningen för serietävlingen samt 

utdelningen av diplom till "Stockholms bästa pistolskyttar". 

 

 

   Vid protokollet 

 

 

 

   Åke Nordin 

 

   Justeras: 

 

 

     Ingvar Franzon 

 

 

 

     Kjell Gartz     Åke Bergroth 


