Extra föreningsmöte Sida 1 av 4
för den ideella föreningen

Smedjebackens Skytteförening
med hemort i

Smedjebackens kommun
Bildad den

10:e augusti 1901.
Mötets datum

5:e maj 2018

1) val av mötesordförande,
Mattias Lind
2) val av mötessekreterare,
Rickard Wickman
3) val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll,
Bernt Andersson, Rolf Eriksson
4) val av två rösträknare,
Dick Ivars, Mikael Sirén
5) godkännande av föredragningslistan,
Ordförande gick igenom föredragningslistan för mötet. Mötets deltagare
Andreas Ludvigsson, Bernt Andersson, Dick Ivars Mattias Lind, Mikael
Sirén, Rickard Wickman och Rolf Eriksson röstade unisont JA!
7/7 röster
6) fråga om mötet blivit i laga ordning sammankallat,
a) mötets kallelse via vykort samt epost till medlemmar den 16:e april 2018,
7/7 röster
7) befästelse om mötets riktighet och beslutsgrund,
7/7 röster
8) redovisning om styrelsens arbete sedan årsmötet,
Eftersom hela föreningens styrelse blivit utbytt vid det senaste årsmötet och en
viss turbulens förekommit önskade styrelsen dels att reda ut vad som hänt och
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inte hänt, samt genomföra de kompletterande val som krävs för föreningens
fortlevnad.
a) temporär stängning av skjutbana,
Vid övertagandet av styrelseansvaret för föreningen uppkom viss friktion och
en saknad av väsentlig dokumentation påpekades. Stadgar, tillstånd, vapeninnehav med mera, nöddes styrelsen till att temporärt stänga skjutbanan. Då
det i alla fall tekniskt rådit skjutförbud p g a tjäle i skjutbanornas kulfång
kändes den temporära stängningen som en mindre åtgärd.
b) åtgärder runt föreningens vapeninnehav,
Då det kostar i runda slängar 50.000 kr att investera i en godkänd
larmanläggning samt uppskattningsvis 1.500 kr per månad i abbonemang
rekommenderar styrelsen en av följande åtgärder; förvaring hos medlemmar,
försäljning till medlemmar, försäljning, eller sist skrotning; av föreningen
licenspliktiga vapeninnehav. Detta är 6 st 6.5:or och 7 st 22:or.
c) tillstånd,
Efter utredning tillsammans med tillståndsenheten framkommer att tills
vidare har vi tillstånd att bedriva skytteverksamhet på skjutbanan. Förnyat
tillstånd, detta behövs förnyas varje år, arbetas det på i dialog med Polismyndigheten. Förutsättningen för skytte på skjutbanan innebär att man
måste vara medlem i föreningen, och Svenska Svartkrutsskyttefederationen
och/eller Svenska Westernskytteförbundet och/eller något av de jägarförbund
som finns i Sverige och/eller ha egen vapenlicens, och genom detta inneha en
ansvarsförsäkring, eller delta i någon ordinarie officiell fölreningsaktivitet.
Är man inte medlem måste det antingen vara på en officiell föreningsaktivitet. Ingen annan får använda skjutbanan.
d) arrende/avtal,
Efter dialog av Sekreterare André Rajalakso med Smedjebackens Kommun
och avslutningsvis Ordförande Mattias Lind har ett nyttjandeavtal skrivits
mellan Smedjebackens Skytteförening och Smedjebackens Kommun om
exklusivt nyttjanderätt för föreningen på de två skjutbanorna.
Smedjebackens Kommun har i sitt led ett motsvarande arrendeavtal med
Svenska Kyrkan, Västerås Stift om nyttjanderätten.
e) försäkringar,
Den befintliga försäkringen är oerhört hög, Hedemoras Skytteförening har en
mycket störra anläggning och ett hundratal vapen och betalar ca 30% mot
vad våran försäkring kostar. Kassör Rickard Wickman jobbar på att reda ut
det hela.
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f) medlemskap i förbund,
Det finns nu inga hinder, om vi röstar om våra stadgar, att ansluta föreningen
till Svenska Skyttesportförbundet. Vid anslutning som kostar 1.500 kr per år
får vi flera fördelar, bl a en ansvarsförsäkring för att skydda våra
medlemmar i det fall olyckan skulle vara framme. Vidare är vi anslutna till
Svenska Westernskytte-förbundet som en sektion i föreningen, Blacksmith
Hill Regulators, och vi är anslutna till Svenska Svartkrutsskyttefederationen.
g) nya medlemmar,
Vi har fortsatt tillströmning av nya medlemmar.
9) mötets föredragningspunkter,
a) ändrande av stadgar, krav för att återansluta föreningen till skytteförbund,
förslag på nya stadgar,
Ordförande påminde om noteringen om saknade stadgar från årsmötet.
Vidare gicks förslaget på de nya stadgarna igenom samt det som begränsar
oss att bli medlem i Svenska Skyttesportförbundet i de gamla stadgarna.
7/7 röster bifaller ändrande av föreningens stadgar till det nya förslaget,
”Smedjebackens Skytteförening, Stadgar, 20180505, Rev 1”.
Dessa undertecknades därefter av föreningens ordförande Mattias Lind och
styrelseledamot tillika medlemsrepresentant Andreas Ludvigsson.
7/7 röster bifaller anslutning till Svenska Skyttesportförbundet.
De nya stadgarna benämner att föreningens styrelse tecknar föreningen, dvs
skriver under avtal och liknande åt föreningen. Detta innefattar föreningens
ordförande, sekreterare och/eller kassör i grupp eller enskilt.
b) befästelse av från årsmötet vald ordförande om ett år,
Ordförande Mattias Lind
6/6 röster
c) befästelse av övrig styrelse från årsmöte för två år,
Kassör Rickard Wickman
Sekreterare André Rajalakso
6/6 röster
d) ändring av valda suppleanter till ordinarie ledamöter om ett år,
Ledamot Andreas Ludvigsson
Ledamot Janne Andersson
6/6 röster
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e) val av två suppleanter till styrelsen om ett år,
Suppleant Dick Ivars
Suppleant Mikael Sirén
5/5 röster
f) val av två revisorer,
Revisor Bernt Andersson
Revisor Rolf Eriksson
5/5 röster
g) val av två ledamöter till valberedning,
Vakans, styrelesen handlägger under överinseende av revisorerna tills dess
ledamöter till valberedning hittas.
7/7 röster
h) eventuell omröstning om föreningens vapeninnehav,
Föreningen vill EJ investera i larm.
7/7 röster
Föreningen vill erbjuda föreningens vapen i första hand till föreningens
medlemmar, därefter öppen försäljning, därefter uppköp av annan
förening/vapenhandlare, i sista hand skrotning.
7/7 röster
Styrelsen ordnar med ett utskick till samtliga medlemmar om auktion på
vapnen.
10) mötets avslutande!

Justeras:
Datum, Ort
Namnteckning
Namnförtydligande

Ordförande, Mattias Lind

Datum, Ort

Datum, Ort

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Justerare, Bernt Andersson
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Justerare, Rolf Eriksson

