
 
 
 
 

    Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen  
 

Datum:  2022-04-23 
Tid: 09.00 – 10.15 
Plats: Familjen Ericssons cityhotell, Jönköping 
Närvarande: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Herman Thorell HT ordförande 
Rasmus Kling RK vice ordförande, digitalt 
Ingela Eriksson IE ekonomiansvarig, digitalt 
Gun-Britt Jansson GJ förbundssekreterare 
Hannele Kangas HK ledamot 
Yngve Evaldsson YE ledamot 
Tommy Gustafsson TG GS adjungerad 

 

 
 

 

 
 

§159 Mötets öppnande 
  Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

 
§160 Godkännande av dagordning 

 Beslut: Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§161 Val av justerare 

    Beslut:  HK valdes till justerare. 
 

§162 Föregående mötesprotokoll FS 10 och 11 
 Beslut: Godkändes och lades till handlingarna. 
  
§ 163 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan) 
 Vi gick igenom listan. 
 
§ 164 Ekonomi 

Ekonomin är idag bättre än när vi la budget eftersom stöden från RF blev 
högre än vi trodde.  
 

§ 165 Antidoping 
 Denna punkt ligger på Elitkommittén. 
 
§ 166 Per capsulam beslut: Överklagan Kungsbacka – Ersättning för livesändning   



 Landslagskval V55         
En strategi för hur arvoden ska utbetalas bör tas av nya styrelsen. Policyn 
behöver också uppdateras. 

 
§ 167 Kommittéer: Utbildning – tävling – SM – domare – ungdoms – veteran - elit 

 Utb. har fått 2 nya ledamöter. Ett distrikt saknar  
            representant. Annonsen till utbildningsgrupp för tränare har tills nu fått  
 en anmälan. Att få igång en Teamsutbildning verkar bli långbänk då vi  
 väntar svar från SISU. GS berättade att man kan använda återstartspengar  
 till att köpa utbildning. 
 TK protokoll finns upplagd under dagens möte. 
 SM vill göra ett avsteg från TB i år när det gäller SM i Precisionsskytte. 
 Detta då inget SM genomförts sedan 2019. 
 Förslaget är att 8 vidare i varje klass, alla kvalar, 4 till semifinal 
 Beslut: Att godkänna avsteget från TB detta år. 
 DK håller för närvarande ett antal utbildningar runt om i landet. 
 UNK tyvärr blev ungdomstouren inställd. 
 VK har två nya kvinnliga ledamöter på gång. 
 EK inget nytt 
 Prio för kommande styrelse är att titta över vilka ledamöter som ska sitta i 
 respektive kommitté. Det är FS som beslutar hur kommittéerna ska se ut. 
 

§168 Övriga frågor 
 Inför årsmöte hyser HT en viss oro över hur det tekniska ska fungera. 
 Möteslokalen är väldigt avlångt. Vi kom överens om att man får komma 
 fram till podiet där en mikrofon finns så alla hör vad som sägs. 
 
§169 Nästa möte 
 Det konstituerande mötet blir direkt efter årsmötet, alternativt tisdag 

kväll, digitalt. 
 

§170 Mötets avslutande 
Vi tackade IE och RK för detta år. Vi kommer att sakna er i styrelsen. De 
lovade att finnas tillhands om vi behöver dem.  
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 
 
 
 
 
_______________________   ___________________ _____ 

             Gun-Britt Jansson    Herman Thorell 
Mötessekreterare    Ordförande 
 
 
_______________________ 
Hannele Kangas 
Justerare  



                                                                                                                        

 
 
 
 


