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Eskilstuna Jaktskytteklubb årsmöte 2021-06-03
Paviljongen, Hugelsta

Närvarande: Joel Edving, Tomas Maxe, Maria Hagström Nilsson, Ken Truong, Göran
Gredfors, Sara Rhönnstad, Per Lundqvist, Stephan Lindberg, Carina Andersson, Daniel
Palmqvist, Peter Norberg, Marcus Falk, Lennart Backman, Niklas Rhönnstad, Olle
Sollenberg, Deisré Font, Bertil Sundström.

l. Ordförande Joel öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställs vid behov.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet utser Göran Gredfors till ordförande och Maria Hagström Nilsson till
sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Årsmötet utser Per Lundqvist och Tomas Maxe till rösträknare och protokolljusterare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelsen anses ha kommit ut i tid och innehållit rätt information och godkänns
därmed.

6. Fastställande av föredragningslistan

Dagordningen korrigeras och punkt 12 e blir ett tillägg om ytterligare ett fyllnadsval

avseende en ny ledamot. Årsmötet godkänner sedan dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Verksamhetsberättelsen gås igenom av Joel. Balans- och resultatrapporten gås igenom
av Tomas. Samtliga rapporter läggs sedan till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse gällande styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Revisorernas berättelse gås igenom av Desire och denna läggs till handlingarna.
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att tilldela styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställs till att ligga kvar som föregående år, dvs 500 kronor för
vuxen och 50 kronor för junior.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår
Verksamhetsberättelsen gås igenom av Joel. Budgeten gås igenom av Tomas som
poängterar att det är ett svårt år att sätta en budget i och med den pågående pandemin.
Den bifogade budgeten är därför en ganska rak kopia av föregående års. Nytt för i år
är att våra medlemmar skjuter gratis på viltmålsbanorna. Detta för att få upp skyttet på
kulbanorna och för att vissa medlemmar endast nyttjar banorna för att skjuta upp älgen
inf or j akten.
Verksamhetsplan, budget & ny prislista fastställs.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga inkomna motioner att avhandla.
13. Val

Valberedningen föreslår följande:
a. Ordförande för en tid om ett år - Joel Edving

b. Vice ordförande och sekreterare för en tid om två år - Per Lundqvist &. Maria
Hagström Nilsson
/

c. En ledamot för en tid om två år - Fredrick Lantz
d. En ledamot för en tid om två år - Sara Rhönnstad

e. En ledamot för en tid om ett år (fyllnadsval) - Daniel Smedeby
f. En suppleant för en tid om två år - Ken Tmong

g. Två revisorer samt två suppleanter för en tid om ett år. (I detta deltar ej styrelsens
ledamöter)

Revisorer - Desire Font och Peter Norberg (Peter som sammankallande)
Suppleanter - Mona Stahre och Benny Lindblom

h. Tre ledamöter i valberedningen för en tid om ett år av vilka en av dessa ska utses
till ordförande - Bertil vill inte vara kvar och Stephan Lindberg meddelar då att
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han inte längre är intresserad av att fortsätta. Rasmus Lindblom stannar i
valberedningen och Marcus Falk meddelar att han kan ingå och vara
sammankallande. Göran Gredfors utses som den tredje ledamoten.
i. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
vilka styrelsen har rätt att utse. Detta avser bland annat möten med Södermanlands
läns JVF, Eskilstunaskyttets Samarbetsorganisation, Svenska
Skyttesportförbundets Lerduve- och Viltmålssektion. Beslut om att styrelsen utser
dessa ombud.

Samtliga positioner godkänns enhälligt av årsmötet.
14. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Föreningen tackar av Bertil som skjutledare genom en blombukett och lite gott att
dricka. Bertil önskar att styrelsen får en heldag tillsammans för planering inför

nästkommande år. Årsmötet beviljar denna önskan och lämnar till styrelsen att själva
planera in denna.
15. Avslutning
Göran överlämnar till Joel som tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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