
Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 

årsmöte 1996-03-27 i Militärhögskolans lokaler Valhal-

lavägen 117, Stockholm. 

 

30 föreningar var representerade med sammanlagt 32 

röster. 

 

 

 

§   1. 

Mötets öppnande Kretsordföranden Christer Westin hälsade välkommen och förklarade därefter 

årsmötet för det 53 verksamhetsåret öppnat. Ordföranden passade på att infor-

mera om saker som händer i förbundet. Om organisationsutredningen, "Grönt 

kort"-utbildning, Nationellt Pistolskytte samt anslutning av förbundet till Inter-

net. Därefter utdelades Stockholms Pistolskyttekrets förtjänstmedalj nr 72 i 

GULD till Peder Mattsson Södertälje Pk, nr 73 i GULD till Egon Nilsson, Pk 

Haningeskyttar, nr 74 i GULD till Christer Engström, Upplands Väsby Psk, nr 

366 i SILVER till Folke Sohlén, Pharmacia Psk Sthlm, nr 367 i SILVER till 

Björn Nehl, Spånga-Hässelby Pk, nr 368 i SILVER till Lars Lundin, Svartsjö Pk 

och nr 369 i SILVER till Lars Björn, Svartsjö Pk. 

 

§   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 Lars Lundqvist, Kallhälls Pk. 

§   4. 

Justering röstlängd 30 föreningar med sammanlagt 32 röster godkändes, plus kretsstyrelsen 10 

röster. Summa 42 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. 

§   8. 

Balansräkning Den av styrelsen uppgjorda balansräkningen som kassören redovisat och som 

inskrivits i verksamhetsberättelsen fastställdes. 

§   9. 

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

het för den tid revisionen omfattade. 

§  10. 

Motioner Från Pk Svea Ing 1 angående täckning av tävlingsarrangörs kostnader om 

tävling måste inställas p.g.a. orsaker som arrangören inte kan råda över. 

 

Kretsmötet beslutade tillstyrka motionen att tillsändas förbundets årsmöte, men 

med ändringen att av inbetald avgift behålls 30:-/start för täckning av kostnader. 

  



 

§  11. 

Inkomst- och Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1996 (utdelat  

utgiftsstat till ombuden) godkändes till huvudsaklig efterrättelse av årsmötet. 

 

§  12. 

Val av ordförande Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte omvaldes Christer 

Westin. 

§  13. 

Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 1999 omvaldes Jan-Ove Hammarlund, 

Björn Segendorff och Erwin Woldemar. 

§  14. 

Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 1997 omvaldes Christina von 

Kokowska-Walter, Ulla Linders och Lennart Åkesson. 

§  15. 

Revisorer Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1997 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 

§  16. 

Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1997 omvaldes Uno Kling och Lars 

Ansér. 

§  17. 

Valberedning Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1997 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:s årsmöte. 

 

§ 19. 

Övriga frågor Två förslag till frågor på höstens kretskonferens framfördes. Faddrar vid fält-

skjutning, samt fältskytteseriens utformning skall diskuteras på konferensen. 

§ 20. 

Avslutning Då inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Christer 

Westin mötet för avslutat. 

 

Därefter vidtog prisutdelning för serietävlingarna samt utdelning av diplom till 

"Stockholms bästa pistolskyttar". 
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Åke Nordin 

 

Justeras: 

 

 

Christer Westin 

 

 

 

Björn Nehl    Lars Lundqvist 


