
 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2010-03-21 klockan 13 i föreningslokalerna i Kviberg 

1. Mötet öppnades av ordförande Magnus Halleen 

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet. 

10 av distriktets 28 klubbar var representerade såsom framgår av bilagda röstlängd. 

3. Fastställdes det utsända förslaget till dagordning för mötet, vilket också följs i detta 

protokoll. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. Beslöts att mötet var behörigt utlyst. 

5. Val av mötesfunktionärer 

a. Ordförande för mötet valdes Magnus Halleen GBK. 

b. Sekreterare för mötet valdes Bo G Eriksson GBB. 

c. Två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 

valdes Bo Lundkvist BAS och Kenneth Lindvall VPC. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 

7. Styrelsens kassaberättelse godkändes. 

8. Revisorernas berättelse godkändes. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för 

distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2009. 

10. Beslut om budget för 2010 och årsavgift för 2011 godkändes det utsända förslaget till 

budget för 2010 och fastställdes oförändrar årsavgift för 2011 

11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som anges i § 13. Fanns inga. 

12. Omröstning angående motioner till förbundsmötet samt styrelsens och valberedningens 

förslag 

a) Tillstyrktes valberedningens förslag till arvoden. 

b) Tillstyrktes förslaget att avskaffa papperslicensen. 

c)  Tillstyrktes förslaget om stadgeändring § 4.9. 

d) Tillstyrktes förslaget om stadgeändring SDF normalstadgar § 12. 

e) Yrkades avslag på motion nr 1 valberedningens sammansättning. 

f) Tillstyrktes motion nr 2 Valbarhet till styrelse/disciplinnämnd. 

g) Tillstyrktes motion nr 3 angående förbundsmötet. 



h) Tillstyrktes motion nr 4 angående motionsordningen. 

i) Tillstyrktes motion nr 5 angående årsmöteshandlingarna. 

j) Tillstyrketes första attsatsen och yrkades avslag på andra attsatsen i motion nr 6 

om ungdomsverksamhet 

k) Tillstyrktes motion nr 7 priser till ungdomar med kommentaren: Om det är 

förenligt med RF.s stadgar 

l) Yrkades, med hänvisning till gällande regler, avslag på motion nr 8 om 

bestämmelser om skyttens och sekundantens placering vid skytte. 

m) Yrkades avslag på motion nr 9 om SM i skytte för veteraner 

13. Valdes till distriktsstyrelse 

a. Distriktsordförande för en tid av 1 år Magnus Halleen GBK 

b. Två ledamöter för en tid av 2 år Hans-Erik Hermansson PNU och Stina Lundblad 

BAS. 

c. Två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år Bo G Eriksson GBB och Bo Sjöström LAN. 

14. En revisor för en tid av 2 år Jan Thurell DEB 

15. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år ordförande Jan 

Brandberg KAN, samt Jacob Andersson GBK, och Henrik Hugosson LID . 

16. Utsågs av tre ombud till förbundsårsmötet, den valda styrelsen utser ytterligare tre ombud 

vid sitt konstituerande möte: Maria Hermansson PNU, Kenneth Lindvall VPC och 

Gunnar Rendefors VPC. 

17. Övriga frågor varvid inga beslut fattades: Diskuterades Lag-DM, som avses att arrangeras 

av distriktet, samt behovet av tränare och utbildning av tränare inom hela förbundet. 

Särskilt framhölls att ungdomar tas om hand mycket bättre i andra sporter i 

träningsgrupper. Sådan verksamhet bör utvecklas inom distriktet och förbundet. 

18. Genomfördes prisutdelning för distriktsserierna 

19. Meddelades att inom distriktet utdelas förtjänsttecknet i silver Anders Stenman LID. Då 

tecknen och diplomen ännu inte färdigställts utdelas dessa vid senare tillfälle. 

20. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet Justeras 

Bo G Eriksson Magnus Halleen  Bo Lundkvist B        Kenneth Lindvall 

 


