
Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 

årsmöte 1994-03-18 i Militärhögskolans lokaler Valhal-

lavägen 117, Stockholm. 

 

31 föreningar var representerade med sammanlagt 34 

röster. 

 

 

 

§   1. 

Mötets öppnande Ordföranden Ingvar Franzon hälsade välkommen och förklarade därefter 

årsmötet för det 51 verksamhetsåret öppnat. 

§   2. 

Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Ingvar Franzon. 

 

§   3. 

Justeringsmän Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 

valdes Björn Gülich, Stockholms Spårvägars Skyttesällskap och Lars 

Lundqvist, Kallhälls Pistolklubb. 

§   4. 

Justering röstlängd 31 föreningar med sammanlagt 34 röster godkändes, plus kretsstyrelsen 10 

röster. Summa 44 röster. 

§   5. 

Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§   6. 

Förvaltnings- Förvaltningsberättelsen som varit utsänd med kallelsen genomgicks och lades  

berättelsen därefter till handlingarna. I samband med genomgången utdelades Stockholms 

Pistolskyttekrets förtjänstmedalj nr 356 i SILVER till Åke Otternäs, Skarps Pk, 

nr 357 i SILVER till Ralph Salvesen, Lidingö Ssk, nr 358 i SILVER till Ove 

Melin, Stockholmspolisens Skf, och nr 359 i SILVER till Sven Carlsson, 

Stockholmspolisens Skf. 

§   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 ansvarsfri-

het för den tid revisionen omfattade. 

§  10. 

Motioner Motion från Stockholmspolisens Skytteförening om att anordna kretsmäster-

skap i Springskytte under 1994. Kretsmötet beslutade i enlighet med motionen. 

Mötet uppdrog åt Stockholmspolisens Skf att anordna tävlingen på lämplig dag 

under hösten. 

 

Motion från Grödinge Pistolskytteklubb om att krets och förbund registrerar 

ytterligare en föreningsadress dit tävlingsinbjudningar och resultatlistor sänds. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

§  11. 

Inkomst- och  Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1994 (utdelat 

utgiftsstat  till ombuden) godkändes till huvudsaklig efterrättelse av årsmötet. 

 



§  12. 

Val av ordförande Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte valdes Christer Westin. 

 

§  13. 

Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1997 omvaldes Gunilla Lindgren Åke 

Nordin och Willy Palm. Då Hans Overödder meddelat att han inte kan sitta i 

kretsstyrelsen mandatperioden ut, fyllnadsvaldes Henrik Käck intill kretsmötet 

1995. 

§  14. 

Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 1995 valdes Birger Svensson (omval), 

Christina von Kokowska-Walter (nyval) och Lennart Åkesson (nyval). 

§  15. 

Revisorer Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1995 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 

§  16. 

Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1995 omvaldes Uno Kling och Lars 

Ansér. 

§  17. 

Valberedning Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1995 valdes Stig Arksand, Sten-Erik 

Kassmo, Uno Kling och Lars Lundqvist. 

§  18. 

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

SPSF:s årsmöte SPSF:s årsmöte. 

 

§  19. 

Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 20. 

Avslutning Då inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Ingvar 

Franzon mötet för avslutat och tackade i samband därmed Sten Lindström och 

Hans Overödder för nedlagt arbete i kretsstyrelsen. Han överräckte därefter 

ordförandeklubban till Christer Westin. Den nya ordföranden tackade för 

kretsmötets förtroende samt den avgående ordföranden för nedlagt arbete i 

kretsstyrelsen. 

 

Kretsstyrelsen föreslog att kalla Ingvar Franzon till hedersledamot i kretsen. 

Årsmötet beslutade i enlighet med kretsstyrelsens förslag. Därefter vidtog 

prisutdelning för serietävlingen samt utdelning av diplom till "Stockholms bästa 

pistolskyttar". 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Åke Nordin 

 

Justeras: 

 

 

Ingvar Franzon 

 

 

 

Lars Lundqvist    Björn Gülich 


