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Protokoll från Arsmöte 2019-03-13
Mötet bevistades av 30 medlemmar.
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Arsmötets öppnande
Ordförande Claes Nylön hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Föregående årsmötes protokoll
Ordförande läste upp föregående årsmötes protokoll som sedan lades till handlingarna.
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Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Claes Nyl6n.
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Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Annika Georgson.
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Val av justeringsmän och tillika rösträknare som tillsammans med
å rsmötesordföranden skal I justera protokol let
Tilljusteringsmän och tillika rösträknare valdes Mikael Berglund och Christian Thuresson
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Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet är utlyst med en annons i Borås Tidning 23 och 24 februari. Nyhet på hemsidan
Facebook-inlägg och via e-mejlvecka 8.
Mötet godkändes mötets behöriga utlysande.
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Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.
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Ve rksam hets berätte
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Verksamhetsberättelser från samtliga discipliner inom BSSK lästes igenom och godkändes
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Revisionsberättelse
Revisor Arne Persson läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för tiden revisionen omfattar.
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Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen gicks igenom. Kassören Ann-Marie Andersson kommenterade
balans- och resultaträkningen gällande;
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lntäkter från företagsaktiviteter och tävlingar ger bra inkomster för klubben. Bra om vi
anordnar så många tävlingar och tar emot företag för skytte som möjligt och om vi har
resurser för det.
Plusresultat för 2018.
Bidrag från Borås Stad för ungdomsaktiviteter betalades inte ut till klubben 2018 p g a en
redovisningsmiss från oss.
Underhållskostnaderna har ökat och kommer förmodligen att öka.
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Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för tid revisionen avser.
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen tiden revisionen avser.
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Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
Ordförande: Claes Nyl6n 2019-2020
omval: Annika Georgson, Henrik Einarsson och Anders Benjaminsson 2017-201g.
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Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Arne Persson och Fredrik Jacobsson.
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Val av valberedning
Tillvalberedningen valdes Carl-Otto Dahl6n (sammankallande), Mikael Berglund och Jonas
Ekholm.
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Behandling av motioner och förslag från styrelsen
lnga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.
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Beslut om styrelsens förslag om kommande års verksamhetsplan
Mötet godkände styrelsens verksamhetsplan. Kommentar om att tävlingen Vårknallen
krockar med arbetsdag 23 mars men det var redan utrett.
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Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 20'19
500,- för senior och dam
100,- för junior
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övriga ärenden
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Fråga om vi hört något från Polishögskolan om skytte hos oss. Vi har inte hört något än
om det. Polisen i Borås har varit och skjutit vid två tillfällen under 2018.
Fråga om skyttecenter. Vi vet inte så mycket mer än vad som står i tidningen. När andra
föreningar får lägga ner sin verksamhet kommer vi att få fler förfrågningar till oss.
Banpersonalen ska visa nya medlemmar om hur anläggningen fungerar.
Vi behöver fler Jägarexamensexaminatörer. Anders Benjaminsson och Henrik Einarsson
är de enda som klubben har för närvarande. En person anmälde sig som intresserad av
att bli examinatör och att hjälpa till vid företagsskytte vid mötet.
Vi behöver även fler skjutinstruktörer. Flera frivilliga anmälde sig vid mötet.
Styrelsen delade ut Hedersmedlemsskap till Anders Benjaminsson och Carl-Otto
Dahl6n.

Arsmötets avslutande
Ordförande Claes Nyl6n tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Annika

let

Ordförande

Justeras

Justeras

eorgson

Claes Nylön

Mikael Berglund

Christian Thuresson

