
Protokoll från Årsmöte i Skellefteå Pistolskytteförening 

Datum: 2021-02-17 
Tid: 18.30  
Plats:  Digitalt via Teams 

Närvarande 22 medlemmar 

 

1. Årsmötet öppnas 
 
Ordförande Roger C Åström hälsade alla deltagande medlemmar välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes av årsmötet. 
 
 

3. Godkännande om mötet är behörigt utlyst 
 
Utlysningen av årsmötet godkändes. 
 
 

4. Val av ordförande för mötet samt sekreterare 
 
Årsmötet valde Roger C Åström till ordförande och Jimmy Ruljeff till sekreterare för 
årsmötet. 
 
 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Årsmötet valde Andreas Jonsson och Simon Dahlberg 
 

6. Verksamhetsberättelsen för år 2020 
 
Verksamhetsberättelsen lästes i korta drag upp av ordförande. Medlemmarna hade 
möjlighet att läsa verksamhetsberättelsen på hemsidan innan årsmötet. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2020. 
 

7. Ekonomisk rapport 
 
Kassör Gunilla Burman redovisade styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning) 
samt den ekonomiska planen för år 2021. 
 

8. Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Göran Johansson och meddelade att 
revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för föreningen samt tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
 
 
 



9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt 
beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 
 

10. Val av ordförande för ett år (Roger C Åström) 
 
Valberedningens förslag: Jimmy Ruljeff 
Årsmötet väljer Jimmy Ruljeff till ordförande 
 

11. Val av tre styrelseledamöter för två år. (Gunilla Burman, Patrik Frost, Jimmy 
Ruljeff))  
 
Valberedningens förslag: Gunilla Burman, Patrik Frost och Andreas Jonsson. 
Årsmötet väljer Gunilla Burman, Patrik Frost och Andreas Jonsson till ledamöter i 
två år. 
 

12. Val av två skjutbaneansvariga för två år för Vitberget/Mullvaden. (Lennart Röös, 
Patrik Viklund) 
 
Valberedningens förslag: Sven Carlsson och Joel Lindström 
Årsmötet väljer Sven Carlsson och Joel Lindström som skjutbaneansvariga i två år. 
 

13. Val av en tävlingsansvarig 
 
Valberedningens förslag: Patrik Frost 
Årsmötet väljer Patrik Frost som tävlingsansvarig. 
 

14. Val av två revisorer för ett år. (Gunnar Moreskog, Göran Johansson) 
 
Valberedningens förslag: Göran Johansson och en vakant 
Årsmötet väljer Göran Johansson som revisor för ett år samt accepterar att det inte för 
detta år finns en andra revisor. 
 

15. Val av två revisorssuppleanter för ett år (Mårten Sehlstedt, Joel Lindström) 
 
Valberedningens förslag: Mårten Sehlstedt och Joel Lindström 
Årsmötet väljer Mårten Sehlstedt och Joel Lindström som revisorssuppleanter för ett 
år. 
 

16. Val av två ledamöter i valberedningen (Sven Carlsson, Andreas Jonsson) 
 
Valberedningens förslag: Sven Carlsson och Roger C Åström 
Årsmötet väljer Sven Carlsson och Roger C Åström som ledamöter i valberedningen 
 

17. Fastställande av medlemsavgifter 2022 (Nuvarande 1 000 kronor) 
 
Medlemsavgift på 1000 kr/år föreslogs gälla även för kommande år 2022. 
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara 1000 kr för år 2022. 
 
 
 
 
 
 



 
18. Val av ansvariga för föreningsintyg (Ordförande, utbildningsansvarig samt IPSC-

ansvarig) 
 
Årsmötet beslöt att det är följande personer som får utfärda föreningsintyg: 
Ordförande – Jimmy Ruljeff 
Utbildningsansvarig nybörjare – Johan Kvande 
IPSC-ansvarig – Mårten Sehlstedt 
 

19. Val av firmatecknare (ordförande, kassör) 
 
Årsmötet beslöt att det är följande personer som är firmatecknare var för sig: 
Ordförande – Jimmy Ruljeff 
Kassör – Gunilla Burman 
 

20. Nya stadgar 
 
Styrelsen föreslår att årsmötet ska anta nya uppdaterade stadgar enligt tidigare 
mailutskick till alla medlemmar. 
Årsmötet beslutar att anta de föreslagna stadgarna. 
 

21.  Övriga frågor 
 
Vitberget: 
Tanken är att vi ska ha ett vändställ längs hela skjutvallen och för alla skjutplatser. 
Tavelhållare likadant som i Mullvaden med markisoleringsskiva fast med hållare i 
underkant skiva. 
Skjutplatsernas bänkar ska anpassas enligt Skjuthandboken. 
Förslag att förlägga en dränering av marken nedanför skjutvallen som leds ut utanför 
skjutbanan ned mot myren. 
 
Covid-19 information: 
Gunilla informerade om vilka gränser styrelsen satt angående antalet samtidiga 
personer i Mullvaden. Länsstyrelsen kan utfärda böter eller stänga våra lokaler vid 
dålig följsamhet till pandemilagen eller övriga rekommendationer och regler.  
Enligt beslut av Svenska Pistolskytteförbundet tillåts tills vidare inga tävlingar att 
hållas. Beslutet gäller till och med 30 juni 2021, om inte annat meddelas. 
 
 
Avtackning och festligheter: 
Gunilla informerade om att p.g.a. rådande pandemi så tvingas vi att skjuta på den 
traditionsenliga utdelningen av medaljer vid årsmötet samt avtackning av avgående 
ordförande och andra engagerade medlemmar.  
Avtackning och medaljutdelning planeras att ske till hösten på Vitbergsbanan. Då 
kommer vi också att fira Skellefteå Pistolskytteförening som fyller 80 år, dela ut 
medaljer, nyinviga Vitbergsbanan och även få något gott till kaffet! 
 
Gunilla framförde ett tacktal till avgående ordförande Roger C Åström som i 10 års 
tid verkat på ett föredömligt sätt och med ett outtröttligt engagemang med 
föreningens bästa för ögonen – Tack Roger!! 
 
 
 
 
 



22. Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 

Ordförande  Roger C Åström 
 
 
    _____________________________ 
 
 
Sekreterare  Jimmy Ruljeff 
 
 
    _____________________________ 
 
 
Protokolljustering  Andreas Jonsson 
 
 
    _____________________________ 
 
 
Protokolljustering  Simon Dahlberg 
 
 
    _____________________________ 
 


