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Protokoll från Arsmöte 2022-03-23
Mötet bevistades av 31 medlemmar

s1

Arsmötets öppnande
Ordförande Claes Nyhl6n hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

s2

Föregående årsmötes protokoll
Föregående årsmötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna

s3

Val av ordförande för mötet
Till ordforande för mötet valdes Claes Nyhlen

s4

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Annika Georgson.

s5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med
å rsmötesordföranden skal I j ustera protokol let
Tilljusteringsmän tillika rösträknare valdes Mikael Pettersson och Kalle Karlsson

s6

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet är utlyst med annons i Borås Tidning 5-6 mars
E-mejltill samtliga medlemmar vecka 8
lnlägg på hemsidan under Nyheter vecka 8
Mötet godkände årsmötets utlysande.

s7

Fastställande av dagordn ingen
Dagordningen gicks igenom och justerades med att paragraf 9 och 10 byter plats
Mötet godkände efter justeringen dagordningen.

s8

Verksamhetsberättelse

se

Fastställande av Balans- och Resultaträkning
Mötet godkände balans- och resultaträkningen.

S10

Revisionsberättelse
Revisor Fredrik Jacobsson läste upp revisionsberättelsen. Mötet godkände

Verksamhetsberättelsen för BSSK gicks igenom och lades till handlingarna.

revisionsberättelsen.
S

11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen omfattar
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattar.

S

12

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
Ordförande 2022-2023 - Claes Nyhlen
Övriga ledamöter valda 2021-2022 och 2021-2023.

S

13

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Arne Persson och Fredrik Jacobsson

S

14

Val av valberedning
Tillvalberedning valdes Carl-Otto Dahlön (sammankallande), Magnus Söderlund och Gunnar
Nilsson.

S

15

Behandling av motioner och förslag från styrelsen
lnga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet.

S

16

Beslut om styrelsens förslag om kommande års verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2022 gicks igenom.
Mötet godkände verksamhetsplanen.

S

17

Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
500,- dam och senior
100,- junior
100,- stödmedlem

Mötet godkände medlemsavgifterna lör 2022.
Fråga uppkom om det tryckta medlemskortets leverans. Medlemskortet skickas ut med viss
fördröjning efter det att man betalat medlemsavgiften. Listor finns i banpersonalspärmen med
medlemmar som betalt medlemsavgiften så det tryckta medlemskortet behöver inte alltid

visas upp.
S
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Övriga ärenden

.
.

o
o
.

o

Medlemsavgift. Mötet önskade en påminnelse om att betala medlemsavgiften via e-mejl
i samband med kallelsen till årsmötet. Detta kommer att genomföras2023.
Ljudförbättring i klubblokalen
Det är dålig akustik i klubblokalen och svårt att hänga med i samtal eller möten for de
som har en hörselnedsättning. Styrelsen undersöker möjligheterna till bättre akustik.
Störningar ielektroniska markeringen på kulbanorna
P g a kulfragment uppstår emellanåt störningar i den elektroniska markeringen. Det är
banpersonalens uppgift att rensa från kulfragment etc. enligt checklista på banorna så att
den elektroniska markeringen fungerar.

Bomlås och lås till klubbstugans källare
Nytt lås med tillhörande nycklar till bommen och klubbstugans källare är inköpt. Låset på
bommen och låskolven i källaren på klubbstugan kommer att bytas ut och de som har
nyckelknippor kommer att få kvittera ut nya nycklar.
Fråga som kvarstår sedan förra årets årsmötesprotokoll: Fler medlemmar 2020
Det är fortsatt viktigt att ta hand om nya medlemmar på vår anläggning. I första hand är
det banpersonalens sak att ta hand om nya medlemmar som besöker oss. Banpersonalsgrupperna är därfor fler personer per vecka nu än forut vilket kommer att
medföra att mer tid finns för att ta hand om nya medlemmar. I andra hand så kan
träningstillfällen erbjudas. Ann-Greth Jillhag anmälde intresse för att ta hand om
nybörjare/nya medlemmar inom Skeet. Ann-Greth kommer tillbaka med datum for detta
som läggs ut på hemsidan och på vår Facebook-sida.
Jaktskyttedag
Tävling enligt praktiska proven på Jägarexamen.
Carl-Otto Dahlön och Kalle Karlsson utsågs till tävlingsansvariga för en tävling som
genomförs under 2023.

S
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vid

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