Protokoll fört vid

SFSF:s

årsmöte lördagen den 2 juli 2016

Plats:

Team AC, Johannestorp, Skellefteå.

Delt.:

Svante Källströffi,

Leif Andersson,

Stig östgård,

Thomas Rosöfi,

Lars Jonsson.

Mötet öppnades med att ordföranden häsade de närvarande
välkomna.
Med tvekan ansågs mötet vara behörigt utlyst
då årsmöteshandlingar var för sent utsända.
Upprop och fullmaktsgranskning.
Närvarande vid årsmötet var:
Värmlands FB
3 röster
Svante Källström
BK Fältskyttarna

Team AC

2"
2"

Leif Andersson
Lars Jonsson

Till ordf vid årsmötet valdes Svante Källström
Thomas Rosön valdes att vara årsmötessekrererare
Lars Jonsson och Stig östgård vades
j

att vara

uste ri ngsmä n/rösträ kna re.

Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes efter påpekandet att Team AC avrapporterat L8 medlemmär i : - men
19 i uppräkningen av klubbarnas medlemsantal.
BK Fältskyttarnas årsrapport kan ha sänts via Postverket
men kornmit på awägar. Leif presenterade klubbens
årsberättelse.
Svante fäste förvaltningsberättelsen, som godkändes.
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till
handlingarna.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för den period som

revisionen omfattar.
Svante Källström valdes att vara förbundets och styrelsens

ordförande för en period av ett år.
10

Leif Andersson och Anette Källström valdes att vara

styrelseledamöter för en period av två år.
LL

Det blev omval av revisorerna Sören Heijel och Tage Kjellner,

för en period av ett år.
1.
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t2

På förslag av

styrelsen, beslutades att årsavgifterna

skall vara oförändrade.

Seniorer 60:-; Juniorer 50:-; Cub

30:-.

Varken hänskjutna frågor eller inkomna motioner

13

fanns att behandla.

Team AC har tillställt styrelsen en fråga angående
nya skjutklassen "unga seniorer".

T4

a/
b/

Dessa skyttar skall avgiftsmässigt behandlas som seniorer.

Initialer i resultat- och rekordlistor skall vara
RDBB/us; CHFS/us; DFU/us; HBLlus; RDFS/us; osv.
Team AC föreslår att tävlingsansökningar, årsrapporter,

årsavgifter skall vara förnundet tillhanda senast
31 januari.

AC

ställer frågan om IFAA:s nya påfund "Flint
Outdoor Round" skall tagas upp i SFSF:s tävlingsprogram.
Mötesdeltagarna ansåg att ronden är en inomhusrond
som den var från början (Flint Indoor Round).
Beträffande tävlingsrond i SFSF eller inte, så bordlades
frågan och rondens skall utvärderas.

Team

Vidare påpekades att förbundets sekreterare, kassör
och vice ordforande skall ligga på oö via mail tjata på
föreningarna, så att önskade uppgifter kommer in i tid.
Beträffande klubbarnas årsberättelser visar SFSF:s skrift
att flertaler klubbar ej inkommit med
önskade
uppgifter.
Vi har inte råd med passiva funktionärer i styrelsen och
ordföranden måste "ligga på" och påminna ledamöterna.

15

Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade

mötet.

\
Thomas

mötessekreterare

ffi,

Svante Källström; mötesordföra nde

rs Jonsson

justeringsmän
2,

