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Årsmöte Jaktskyttarna Trollhättan 2018
§ 1.

Årsmötets öppnande
Avgående ordförande för verksamhetsåret 2017 hälsade alla välkomna
och förklarade mötet öppnat

§ 2.

Fastställande av röstlängd för mötet
Frågan bordläggs t.v

§ 3.

Val av årsmötesfunktionärer
Val av mötesordförande
Erik Landström valdes av mötet som ordförande för mötet
Val av mötessekreterare
Magnus Kortered Sandberg valdes till sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Sven Boström, Michaela Turunen

§ 4.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet Fastställde att kallelse till mötet skett i enlighet med förenings
stadgar

§ 5.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes av mötet

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och fastställdes av mötet

§ 7.

Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2017
Förenings kassör redovisade resultat och balansräkning för
verksamhetsåret 2017. Informerade vidare om att
anskaffning av larm för vapenförvaring medfört och kommer att
medföra en förhöjd årlig kostnad för föreningen. Dessutom minskade
intäkter relaterat minskad tävlingsverksamhet.

§ 8.

Revisionsberättelse
Revisorerna redovisade utförd revision och rekommenderar mötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
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§ 9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 10.

Fastställande av medlemsavgifter för år 2019
Enligt styrelsens förslag fastställde mötet att medlemsavgifter för
verksamhetsåret 2019 är oförändrade

§ 11.

Fastställande av övriga avgifter för år 2018
Förslaget till avgifter från styrelsen för verksamhetsåret 2018
presenterades. Mötet föreslog justering av serieavgifter för
medlemmar avseende Trap/skeet/sporting, från 20kr per serie till 30 kr per
serie. Mötet fastställde styrelsens förslag med
justeringen från mötet om höjning av serieavgifter enligt ovan.

§ 12.

Fastställande av program för verksamhetsåret
Justeringar i utskickat förslag redovisades under mötet. Mötet
fastställde programmet enligt förslag

§ 13.

Val av föreningsfunktionärer
13.1 Val av ordförande på 1 år
Jan Ekberg valdes till ordförande för föreningen Jaktskyttarna
Trollhättan fram till årsmötet 2019
13.2 Val av Styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval för samtliga fyra styrelseledamöter,
årsmötet fastställde val enligt förslag.
Valda styrelseledamöter fram till årsmötet 2020
- Inge Karlsson
- Angelica Eriksson
- Karl Friberg
- Johan Larsson
13.3 Val av två revisorer och revisorssuppleanter för 1 år
Valberedningen föreslår val enligt nedan, mötet valde revisorer enligt
förslag.
- Ordinarie, Eva Kortered Sandberg
- Ordinarie, Lars Olof Friberg
- Suppleanter, P-A Carlander och Anders Stenstam
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13.4 Val av valberedning för 1år.
Mötet föreslår omval, årsmötet fastställde val enligt förslag.
- Joakim Gustavsson , sammankallande
- Tord Johansson
- Lennart Eriksson
§ 14.

Övriga frågor
1/ 26/3 kl 18:30 Möte för jourpersonal – Jan Ekberg
Informerades om möte för jourpersonal vid ovanstående datum.
Viktigt att jourpersonalen deltar vid mötet, detta för att bla minska
antalet fellarm (1759kr per fellarm) men också för möjlighet till
information om förutsättningar för jourverksamheten.
2/ Tas upp en fråga om hjälp vid årets tävlingar – funktionärer
Kontakt kan tas med ordförande.
3 / Fråga om öppethållande av inskjutningsbanor
Mötet informerades om att möjligheten att
använda inskjutningsbanorna under tid då banor ej är bemannade med
jourpersonal har tagits bort till följd av skjutning på icke tillåten tid.
Mötet informerades om gällande skjuttider enligt nedan
Helgfri tis, ons, tor kl 12:00 – 20:00, helgfria lördagar 09:00 – 15:00
Nyckel kan lånas enligt tidigare i vapenaffären på Överby.
3/ Fråga om inkomna motioner, mötet informerades om att inga
motioner inkommit till styrelsen under verksamhetsåret
4/ Ordförande för verksamhetsåret 2018 informerade mötet om att
Inge Karlsson tilldelas hedersmedlemskap i föreningen
Jaktskyttarna Trollhättan from verksamhetsåret 2018
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Mötet avslutas

Magnus Sandberg, sekreterare

Erik Landström, mötets Ordförande

____________________________________

_____________________________________

Justeras: Michaela Turunen
_________________________________________
Justeras: Sven Boström
_________________________________________
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