ÅRSMÖTE RISSNABYGDENS JAKTSKYTTEKLUBB 2010.
PLATS: Zenit, Rissna
DATUM: onsdagen den14 april
Närvarande: Karolina Käthner, Per Martinsson, Fredrik Eriksson, Bengt Selberg,
Håkan Karlsson, Christer Lindsjö, Pär Lindgren, Gunnar Jonsson, Berit Carlsson
samt Thure W Carlsson.

Mötets öppnande
Ordförande Per Martinsson hälsar alla välkomna.
1)Val av mötesordförande
Mötet valde sittande ordförande Per Martinsson
2)Val av mötessekreterare
Mötet valde sittande sekreterare Karolina Käthner
3) Val av två justeringsmän
Mötet valde Christer Lindsjö och Berit Carlsson
4) Fastställande av stadgeenlig utlyst årsmöte
Årsmötet är utlyst personligt till alla medlemmar minst 10 dagar före årsmötet.
Mötet fastslog att mötet var stadggenligt utlyst.
5) Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
6) Verksamhetsberättelse
Ordförande Per Martinsson läser upp verksamhetsberättelsen för mötet
7) Kassarapport
Kassör Thure W Carlsson läser upp ur kassarapporten. Mötet godkänner denna
8) Revisionsberättelse
Kassör Thure W Carlsson läser upp revisionsberättelsen som är godkänd av revisorerna
Lars-Göran Boije och Bertil Johansson

9) Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet
10) Val av styrelse år 2010
Ordförande, oval ett år

Per Martinsson

Kassör, omval två år

Thure W Carlsson

Ledamot, två år

Johan Boije

11) Val av öriga
Revisor, omval ett år

Lars-Göran Boije och Bertil Johansson

Revisorssuppleant, omval ett år

Christer Lindsjö

Kontaktman, omval ett år

Per Martinsson och Thure W Carlsson

Tävlingskommitté

Per Martinsson, Christer Lindsjö och Johan Boije

Skjutchef, ett år

Per Martinsson

Bitr. skjutchef ett år

Christer Lindsjö

Mtrl. förvaltare omval ett år

Christer Lindsjö

Ombud för jaktkrets omval ett år

Bengt Selberg

12) Årsavgift 2010
Mötet bestämde oförändrad avgift för ungdomar tom 18år 50 kr och seniorer 100kr
13) Förslag till skjutprogram år 2010







Ordinarie skjutdagar vid skjutbanan i Börjesjö börjar tisdagen den 6/7 och torsdagen
den 5/8.
Sista dagen på skjutbanan är den 2/9
Anmälan görs mellan kl.18.00–20.00
Klubbmästerskap, tävlingskommittén
Övriga tävlingar, tävlingskommittén
Kretsmästerskap, ordförande Per Martinsson har inte fått någon information när den
startar, återkommer

14) Förslag på stadgeändringar
Mötet läste igenom förslaget på stadgeändringarna och gjorde smärre förändringar i dessa.
Ändringa § 4 anmälningsplikt vid övrig skjutning. Detta lades till under paragrafen. Borttag
under § 5 för att styrelsen skall kunna fatta beslut fodras att 4 styrelsemedlemmar är
närvarande, detta stod två gånger i texten, § 8 felstavning rättades (val av
materialförvaltare), § 13 Rissnabygdens hembygdsförening ändras till Rissna ortens
hembygdsförening. Mötet antog därefter stadgeförslaget, se bilaga

Övriga frågor:
Begränsat antal skjutledare: för att kunna få en bättre ordning i skjutväskorna har det blivit
begränsat antal skjutledare. Vill någon fler vara skjutledare, hör av dig till ordförande Per
Martinsson
Tävlingskommittén: årsmötet bestämmer två personer som har huvudansvar
Björnskytte: det kommer inte bli något björnskytte/träning på Börjesjö skjutbana. Det kommer
däremot att anordnas björnpass vid vissa datum. Styrelsen återkommer med vilka datum
Bullerplank: måste ordnas i år, det har avverkats på flera ställen. Per Martinsson och Christer
Lindsjö ser över vad som behövs för att bygga bullerplank.
Skjutbanan: det behövs mera sand/grus i vallen, styrelsen ser över detta,
inskjutningskvällar? Styrelsen återkommer ang. denna fråga
Återställning av skjutbanan: alla måste hjälpas åt att återställa banan efter skytte
Studiecirkel: styrelsen tar kontakt med Jägarförbundet för förslag
Teman: säkrare jakt, erbjudande från Jägarförbundet mitt jaktlagen är välkomna till Bräcke
Folkets hus för att träna skytte. Det finns hagel, lerduvor, viltmålsbana, övningsskytte för
vildsvin, hare, räv, rådjur mm samt banor där man står på pass. Är jaktlagen intresserade
kontakta Christer Olsson Bensjö (073-0569 342).
Fixardag: 20/6 fixar vi ordning skjutbanan. Christer Lindsjö och Per Martinsson ser över
innan vad som skall göras och att det finns på plats det som behövs den dagen
Samarbete: klubben har ett vist samarbete med Pål Grande som vi vill fortsätta med, vad kan
klubben göra mera?

Sekreterare
………………………………………………….
Karolina Käthner

Justerare

Justerare

……………………………………………….

…………………………………………

Christer Lindsjö

Berit Carlsson

