
Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 

årsmöte 1995-03-17 i Militärhögskolans lokaler Valhal-

lavägen 117, Stockholm. 

 

33 föreningar var representerade med sammanlagt 39 

röster. 

 

 

 

§   1. 

Mötets öppnande Ordföranden Christer Westin hälsade välkommen och förklarade därefter års-

mötet för det 52 verksamhetsåret öppnat. I samband med öppnandet utdelades 

Stockholms Pistolskyttekrets förtjänstmedalj nr 360 i SILVER till Mats Stoltz, 

Akademiska Pk, nr 361 i SILVER till Stig-Björn Söderström, I 1 Skf, nr 362 i 

SILVER till Erland Ringwall, Gripen Pk, nr 363 i SILVER till Lars Linderoth, 

Stockholmspolisens Skf, nr 364 i SILVER till Christina von Kokowska-Walter, 

Handens Psk och nr 365 i SILVER till Erwin Woldemar, Pk Central. 

 

§   2. 

Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Christer Westin. 

 

§   3. 

Justeringsmän Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 

valdes Björn Nehl, Spånga-Hässelby Pk och Uno Kling, Pk Svea Ing 1. 

 

§   4. 

Justering röstlängd 33 föreningar med sammanlagt 39 röster godkändes, plus kretsstyrelsen 10 

röster. Summa 49 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 omfattade. Ralph föredrog även revisionsberättelsen för SM -94. 

 

§   8. 

Balansräkning Den av styrelsen uppgjorda balansräkningen som kassören redovisat och som 

inskrivits i verksamhetsberättelsen fastställdes med den korrigeringen att kapi-

tal stryks i ordet kapitalförluster. 

 

§   9. 

Ansvarsfrihet Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfri-

het för den tid revisionen omfattade. 

 

§  10. 

Motioner 1. Från Stockholmspolisens Skf angående vapengruppindelningen i vapen-

 grupp A vid Hemortens Banor. Årsmötet beslutade anta motionen  som 

 kretsens egen. 

 



2. Från Atlas Copco Pk angående lagjetonger vid KrM, ÖSM och SM. Årsmötet 

beslutade att anta kretsstyrelsens förslag som innebär, att i kretsens mäster-

skapstävlingar delas medaljer ut vid lagtävlingen, att motionen förs vidare till 

ÖSM kommittén att tas upp vid dess årsmöte, men att motionen inte tas upp på 

förbundets årsmöte. Det finns andra vägar, som att via direktkontakter med 

förbundsledningen, ta upp frågan om lagmedaljer vid SM. 

 

3. Från Atlas Copco Pk angående den sammanlagda lagtävlingen i 

vapengrupperna A, B och R vid ÖSM. Willy Palms utredning visar att det finns 

underlag för att dela upp lagtävlingen i olika vapengrupper. Kretsårsmötet 

antog motionen att föras vidare till ÖSM-kommitténs årsmöte. 

 

4. Från Pk Svea Ing 1 angående fördelningen av startavgifter kontra hederspriser 

vid nationella tävlingar arrangerade av klubbar inom kretsen. Mötet beslutade 

att anta motionen som innebär att 60% av startavgiften behålls av föreningen 

och 40% går tillbaka i priser. 

 

5. Från Pk Svea Ing 1 om att höja kretsavgiften till 40:- per aktiv skytt. Efter en 

mycket livlig diskussion beslutade mötet, efter förslag av kretsstyrelsen, att 

införa en medlemsavgift för kretsens föreningar enligt kretsens stadgar § 3. 

Medlemsavgiften bestämdes till 300:- per förening, oavsett antalet medlemmar. 

 

Den förutvarande kretsavgiften som grundar sig på det antal aktiva skyttar som 

redovisas på årsrapporten, beslutades att höjas till 25:-. 

 

Uno Kling reserverade sig mot beslutet till förmån för sin klubbs förslag. 

 

§  11. 

Inkomst- och Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1995 (utdelat  

utgiftsstat till ombuden) godkändes, med en smärre korrigering, till huvudsaklig efterrät-

telse av årsmötet. 

 

§  12. 

Val av ordförande Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte omvaldes Christer 

Westin. 

 

§  13. 

Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1998 omvaldes Gunnar Johnson, 

Henrik Käck och Christer Engström. 

 

§  14. 

Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 1996 valdes Christina von  

 Kokowska-Walter (omval), Lennart Åkesson (omval) och Ulla Linders nyval). 

 

§  15. 

Revisorer Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1996 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 

 

§  16. 

Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1996 omvaldes Uno Kling och Lars 

Ansér. 

 

§  17. 

Valberedning Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1996 valdes Stig Arksand, Sten-Erik 

Kassmo, Susanne Larsson och Lars Lundqvist. 



§  18. 

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

SPSF:s årsmöte  SPSF:sårsmöte. 

 

§ 19. 

 Förslag till ändring Sten Edstam föredrog det förslag till förändringar av förbundsstagarna som 

föreförbundsstadgarna ligger. Synpunkter på förändringarna skall ha inkommit 

till kretsstyrelsen före den 15 maj. 

 

§ 20. 

Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 21. 

Avslutning  Då inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden  Christer 

Westin mötet för avslutat och tackade i samband därmed Birger Svensson för 

nedlagt arbete i kretsstyrelsen. 

 

Därefter vidtog prisutdelning för serietävlingarna samt utdelning av diplom till 

"Stockholms bästa pistolskyttar". 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Åke Nordin 

 

Justeras: 

 

 

Christer Westin 

 

 

 

Björn Nehl     Uno Kling 

 


