
 

Vittsjö Skytteförening 
Protokoll – Årsmöte 14/2-2021 
 
Plats: Skyttegården, Ramnsjövägen 32, Vittsjö 
Närvarande fysiskt: Jonny Dolkov, Tobias Rosén, Kenny Linder, Anders 
Olandersson, Carina Olsson, Mattias Persson, Andreas Rosén, Kristian Svensson, 
Anders Larsson, Johanna Klemmedsson (RF-SISU) 
Närvarande digitalt: Andreas Larsson, Jan-Åke Jonasson 

 
 
§1. Styrelseordföranden Kristian Svensson förklarade årsmötet öppnat 
 
§2. Till ordförande för mötet valdes Kristian Svensson 
 
§3. Till sekreterare för mötet valdes Anders Olandersson 
 
§4. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Kenny Linder och Tobias Rosén. 
 
§5. Röstlängden fastställdes 
 
§6. Det fastslogs att mötet var stadgeenligt utlyst 
 
§7. Dagordningen godkändes 
 
§8. Ordföranden Kristian Svensson informerade om att verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 

redovisningen funnits tillgängliga för medlemmarna inför årsmötet, via vår hemsida samt hos 
styrelsen. 

 
§9. Ordföranden Kristian Svensson informerade om att revisionsberättelsen funnits tillgänglig för 

medlemmarna inför årsmötet, via vår hemsida samt hos styrelsen. Verksamhetsberättelsen samt 
resultat- och balansräkningen fastställdes. 

 
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 
 
§11. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Antalet styrelseledamöter minskades från nio 

till sju stycken. Föreningens stadgar ändrades enligt detta beslut. 
 
§12. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Antalet styrelsesuppleanter förblir oförändrat, 

två stycken. 
 
§13. Följande styrelseledamöter valdes av mötet: 

13.1. Andreas Larsson, två år (valberedningens förslag) 
13.2. Anders Larsson, två år (valberedningens förslag) 
13.3. Jonny Dolkov, två år (valberedningens förslag) 
13.4. Övriga har ett år kvar: Carina Olsson, Kenny Linder, Anders Olandersson 

 
§14. Följande styrelsesuppleanter valdes av mötet: 

14.1. Jonas Bengtsson, ett år (valberedningens förslag) 
14.2. Mattias Persson, ett år (valberedningens förslag) 

 
§15. Följande revisorer valdes av mötet: 

15.1. Andreas Rosén, ett år (valberedningens förslag) 
15.2. Tobias Rosén, ett år (valberedningens förslag) 

 
§16. Till revisorssuppleant för ett år valdes Görgen Ahlm (valberedningens förslag) 



 

§17. Till tillsynsman för skjutbanan för ett år valdes Kenny Linder (valberedningens förslag) 
 
§18. Till banchef för ett år valdes Anders Larsson (valberedningens förslag) 
 
§19. Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes, förblir oförändrat två stycken. 
 
§20. Till ledamöter i valberedningen valdes följande: 

20.1. Jan-Åke Jonasson, ett år 
20.2. Andreas Rosén, ett år 
 

§21. Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ombud till kretsar etc. (valberedningens förslag) 
 
§22. Motion - Ombyggnation av Skyttegården (Kristian Svensson) 

22.1. Motionen inklusive tillhörande bilagor har funnit tillgängliga för medlemmarna inför 
årsmötet, via vår hemsida samt hos styrelsen. 

22.2. Jonny Dolkov uttalade att han är positiv till förslaget 
22.3. Jan-Åke Jonasson önskade förtydligande av finansieringskalkylen och förklarade efter 

uttalande av Kristian Svensson sig nöjd med svaret. 
22.4. Styrelsen beslutade vid sitt möte 2020-12-13 föreslå årsmötet att bifalla motionen 
22.5. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen  
 

§23. Mötet fastställde att medlemsavgifterna för 2022 skall vara oförändrade: 
23.1. Ungdom 100:- 
23.2. Vuxen (endast gevär) 400:- 
23.3. Vuxen (gevär och pistol) 700:- 

 
§24. Premier, priser, pokaler och märken delades ut. 
 
§25. Mötesordföranden Kristian Svensson förklarade årsmötet avslutat 
 
 
 
 

Vittsjö 14/2-2021 
Ordförande                                              Vid protokollet 

 
 

_________________________________        ________________________________ 
Kristian Svensson                 Anders Olandersson 

 
 

Justeras              Justeras 
 
 
_________________________________        ________________________________ 
Kenny Linder                                   Tobias Rosén 
 
 
 
 


