
Utdrag ur protokoll från styrelsemöte i Oppunda Jaktskytteklubb 22 mars 2016. 
Föreningens ekonomi är god. C:a 50 % av medlemsavgifterna har inbetalats.  Ett stort 
problem är att nycklar till bl.a. banan och kassunen stulits ur privat kassaskåp varför styrelsen 
beslöt att omedelbart vidta åtgärder för att säkra låsen på skjutbanan. Vilket nu också har 
skett. Lars Wahlbergs motion med förslag om träningskort diskuterades. Styrelsen beslöt att 
medlemmar kan erbjudas att lösa träningskort på kulbanorna för 200 kronor berättigande till 
obegränsat antal träningstillfällen under året. Icke medlemmar betalar 500 kronor för 
träningskort. Diskuterades även iordningställande av inskjutningsplats vid 100 meters vallen. 
Sprängning av sten i dager vid älgbanan och dränering av husvagnsparkeringen har bekostats 
av underhållsanslag från Samarbetsföreningen En hjärtstartare kommer att placeras på banan 
och medlemmarna erbjudas utbildning i handhavande därav. 
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Utdrag ur protokoll vid årsmöte i Oppunda Jaktskytteklubb 22 mars 2016. 
30 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Dagordning och verksamhetsberättelse delades ut. 
Kassören redogjorde för ekonomin på basen av en förenklad sammanställning. Anders 
Eriksson läste upp revisorernas berättelse varpå mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året. Önskemål från mötet var att kommande år komplett  balans- och resultaträkning 
skall finnas tillgänglig. Sedan förrättades val. Bo Sköld valdes till ordförande, Cläre 
Söderström-S. till sekreterare och Weine Hellgren till kassör. Till ordinarie styrelseledamöter 
valdes Kurt Thunberg, Niklas Kristoffersson och Ove Gillstam (nyval). Till suppleanter 
valdes Lena Lundberg och Roger Lundin (fyllnadsval). Till revisorer omvaldes Håkan 
Bennetoft och Carl Edvard Sturkell och till revisorsuppleanter omvaldes Anders Eriksson och 
Carl Göran Bonde. Till valberedningen valdes Bo Rudström (sammankallande), Johnny 
Lindström och Emil Moberg (nyval). Till tävlingskommittén valdes Kurt Thunberg med 
banchefer och som representant i Skyttesportförbundet Kurt Thunberg. Posten som stugfogde 
är fortfarande vakant. Till biträdande stugfogde valdes Sture Törnberg.  
Medlemsavgiften förblev oförändrad: för seniorer 300 kronor, för pensionärer 250 kronor och 
för juniorer 100 kronor. Aktuella ammunitionspriser godkändes av mötet. Rapporter lämnades 
om 2015 års NM i Jaktskytte som gett en mycket god behållning. Elektronisk markering på 
50m banan är installerad. Diskuterades att om skyttar önskar skjuta med klass 1 vapen på gris 
måste detta föranmälas till skjutledare så att elektroniska figuren kan bytas till pappfigur med 
manuell markering. Annars gäller endast skytte med.22 på 50m banan. Bullerdämpning 
påbörjas i vår. KM kula skjuts 11 augusti på båda kulbanorna. Betr. motionen om träningskort 
framkom önskemål om ev. sänkt avgift till 100 kronor. Styrelsen kommer att räkna på det och 
återkomma. Dagavgifter, frikort och rabattkort kvarstår. Efter prisutdelning, kaffe och 
smörgåstårta rapporterade ordförande Bo Sköld om aktuella frågor från Jägarförbundet. 
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