
 

 

Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie 

årsmöte 1997-03-20 i Militärhögskolans lokaler Valhallavägen 

117, Stockholm. 

 

38 föreningar var representerade med sammanlagt 40 röster. 

 

 

 

§   1. 

Mötets öppnande Kretsordföranden Christer Westin hälsade välkommen och förklarade därefter 

årsmötet för det 54 verksamhetsåret öppnat. Därefter utdelades Stockholms 

Pistolskyttekrets förtjänstmedalj nr 75 i GULD till Åke Nordin, Upplands Väs-

by Pistolskytteklubb, nr 76 i GULD till Uno Kling, Pistolskytteklubben Svea 

Ing 1, nr 77 i GULD till Willy Palm Stockholmspolisens Skytteförening, nr 78 

i GULD till Lennart Månsson, Stockholms FBU-förbunds Skytteförening, nr 

370 i SILVER till Martin Ahlqvist, Stockholms Amatör Förening, nr 371 i SIL-

VER till Dagny Corbell, Järnvägarnas Pistolklubb, nr 372 i SILVER till Gösta 

Forsman, Järnvägarnas Pistolklubb, nr 373 i SILVER till Carl Hassel, Järn-

vägarnas Pistolklubb, nr 374 i SILVER till Leif-Erik Johnson, Atlas Copco Pis-

tolklubb, nr 375 i SILVER till Henrki Käck, Atlas Copco Pistolklubb, nr 376 i 

SILVER till Ove Lindblom, Järnvägarnas Pistolklubb, nr 377 i SILVER till  

Rune Lindblom, Össeby Pistolklubb, nr 378 i SILVER till Helge Lundin, Järn-

vägarnas Pistolklubb, nr 379 i SILVER till Hans Overödder, Spånga-Hässelby 

Pistolklubb, nr 380 i SILVER till Kim Åkerman, Officerarnes 

Målskjutningsförbund och nr 381 i SILVER till Sune Söderström, Stockholms-

polisens Skytteförening. 

 

§   2. 

Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Christer Westin. 

 

§   3. 

Justeringsmän Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 

valdes Henrik Käck, Atlas Copco Pk och Benny Bostedt, Nynäshamns Apk. 

§   4. 

Justering röstlängd 38 föreningar med sammanlagt 40 röster godkändes, plus kretsstyrelsen 10 

röster. Summa 50 röster. 

§   5. 

Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§   6. 

Förvaltnings- Förvaltningsberättelsen som varit utsänd med kallelsen genomgicks och lades 

berättelsen  därefter med några korrigeringar 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 

delades ut på mötet fastställdes. 

§   9. 

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

het för den tid revisionen omfattade. 



 

 

  



 

 

§  10. 

Motioner 1. Från Atlas Copco Pk och Salems Pk angående tolkningsregler i 

 banskjutning. 

 

 Mötet beslutade att avslå motionen med motiveringen att då det skjuts 

 på den internationella tavlan skall internationella regler i största 

 möjliga utsträckning tillämpas. 

 

 2. Från Kretsstyrelsen angående regler och förtydliganden för banläggare 

 i fältskjutning. 

 

 Kretsmötet beslutade att anta motionen att föras upp på förbundets 

 årsmöte som kretsens egen. 

 

 3. Från Kretsstyrelsen angående markeringsförfarande vid banskjutning. 

 

 Kretsmötet beslutade att anta motionen att föras upp på förbundets 

 årsmöte som kretsens egen. 

 

 4. Från Stockholmspolisens Skytteförening angående medaljer och 

 tävlingstid för Rikstävling på hemmabanor. 

 

 Kretsmötet beslutade att anta motionen att föras upp på förbundets 

 årsmöte som kretsens egen. 

 

 5. Från Johan Karlsson Pk Central: Förslag till ny skytteform   

    "Snabbfältskjutning". 

 

 Kretsmötet beslutade att återremittera motionen till förslagställaren för 

 genomarbetning och provverksamhet. Frågan kan tas upp vid senare 

 tillfälle då prov genomförts. 

 

 6. Från Atlas Copco Pk angående särskjutning vid mästerskapstävling i 

 fältskjutning. 

 

 Kretsmötet beslutade att avslå motionen med motiveringen att frågan 

 inte är av den digniteten att den behöver detaljregleras. Särskjutningar 

 genomförs redan oftast på det sätt som förslagsställaren föreslår. 

§  11. 

Inkomst- och Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1997 (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 2000 omvaldes Gunilla  Lindgren 

och Willy Palm samt nyvaldes Lars Lundqvist. 

 

Fyllnadsval för Erwin Woldemar som planerar att flytta till annan ort genom-

fördes. Stig Arksand nyvaldes intill kretsmötet 1999. 

§  14. 

Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 1998 omvaldes Lennart Åkesson samt 



 

 

nyvaldes Thomas Beck och Susanne Larsson. 

  



 

 

§  15. 

Revisorer Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 1998 omvaldes Ralph Salvesen och 

George Irénius. 

§  16. 

Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 1998 omvaldes Uno Kling och Lars 

Ansér. 

§  17. 

Valberedning Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 1998 valdes Sten-Erik Kassmo, Åke 

Nordin, Magnus Sandqvist och Christina von Kokowska-Walter. 

§  18. 

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

SPSF:s årsmöte SPSF:s årsmöte. 

 

§ 19. 

Övriga frågor Gunnar Johnson informerade om byggplanerna för en skytteanläggning på 

Hacksjön/Tullinge. 

 

Christer Westin informerade om verksamheten kring Pistolskyttekortet. 

 

Några mötesdeltagare tog upp frågan om lämpligheten att publicera resultatlis-

tor från våra tävlingar på Internet. Informerades om att VU har diskuterat 

frågan och kommit fram till att risken är försumbar att någon på det sättet 

finner ett lämpligt ställe att göra inbrott på för att komma över vapen. Många 

skyttar oroas dock och frågan måste diskuteras grundligare. 

 

§ 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". 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Åke Nordin 

 

Justeras: 

 

 

Christer Westin 

 

 

 

 

Henrik Käck    Benny Bostedt 


