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PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE I OPPUNDA JAKTSKYTTEKLUBB DEN 26 MARS 2019
Lokal : Klubbhuset Dammängen kl. 19.00
§ 1

Årsmötets öppnande
28 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

§ 2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes

§ 3

Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän – tillika rösträknare – att
jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
till mötesordförande valdes Bo Sköld, till sekreterare valdes Cläre Söderström samt Bo
Rudström att justera årsmötesprotokollet och tillika utgöra rösträknare.

§ 4

Val av två rösträknare
Se § 3.

§ 5

Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
Skriftlig kallelse skedde i slutet av januari 2019. Mötet beslutade godkänna mötets utlysande.

§ 6

Dagordningens godkännande
Mötet godkände dagordningen

§ 7

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Delades ut, gicks igenom av kassören, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8

Revisorernas berättelse
Lästes upp och lades till handlingarna

§ 9

Fastställande av balans och resultaträkning
Mötet beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt av bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Val av styrelseordförande
Bo Sköld valdes enhälligt till styrelseordförande
§ 12

Val av sekreterare
Cläre Söderström valdes till sekreterare

§ 13

Val av kassör
Weine Hellgren valdes till kassör

§ 14

Val av 3 styrelseledamöter samt fyllnadsval
Conny Larsson, Stefan Stedtlund och Roger Lundin valdes på 2 år. Jonny Moberg valdes
på 1 år som ersättare för Ove Gillstam som avsagt sig uppdraget.
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§ 15

Val av en styrelsesuppleant
Eva Andersson valdes på 2 år

§ 16

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Håkan Bennetoft och Jan Lewenhaupt valdes tillrevisorer och Carl Göran Bonde och
Mats Anundsson valdes till revisorsuppleanter

§ 17

Val av valberedning
Bo Rudström ( sammankallande) , Johnny Lindström och Emil Moberg valdes

§ 18

Styrelsens förslag och yttrande över motioner och övriga ärenden
Inga motioner inkomna till styrelsen

§ 19

Beslutande om sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra årsmöte
Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda fyta veckor före mötet.

§ 20

Beslut om årsavgifter för nästkommande år
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag en höjning av årsavgiften enligt följande:
Seniorer: 400 kronor, pensionärer 300 kronor och juniorer oförändrat 100 kronor.
Samtidigt slopas samtliga banavgifter på kulbanorna för medlemmar i OSJ

§ 21

Utseende av hedersmedlem
Förutsättningarna härför lästes upp och delades ut

§ 22

Information om GDPR och datum för KM olika grenar
Skriftlig information om GDPR lämnades ut. Datum för KM var inte ännu bestämt
vilket styrelsen beklagade.

§ 23

Övriga frågor som årsmötet beslutat att ta upp till förhandling
Meddelades av skjutbanan har skötsel- och nyttjandeavtal med kommunen
på 25 år med förlängning med 10 år åt gången. Kommunen är även huvudansvarig
för miljö på banorna. Viss höjning av ammunitionspriserna kommer att ske.

§ 24

Mötets avslutande
Ordförande tackade för årsmötet och förtroendet. Därefter avtackades avgående styrelsemedlemmar Lars Wahlberg och Ove Gillstam med blomma för förtjänstfulla insatser för
Oppunda jaktskytteklubb. Bo Rudström tackades med en extra blomma för väghållningen.

Bo Sköld
Ordförande
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