Nyhammar – Saxhyttans Jaktskytteklubb.
Protokoll fört vid Nyhammar‐Saxhyttans JSKs årsmöte 2017‐03‐28 kl 1830 i Logwelds lokaler i
Nyhammar.
Närvarande: Per Eriksson, Klas‐Åke Eriksson, Lars‐Åke Johansson, Mona Jansson, Sixten Johansson,
Roger Johansson, Willy Jacobsson, Steen Jepsen, Ingemar Söderlund, Tom Eriksson, David Karlsson
och Anders Dahlberg.
P 1.
Ordföranden Per Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade 2017 års årsmöte för öppnat,
föredrog dagordningen som godkändes av mötet.
P 2.
Mötet beslutade att kallelsen till mötet skett på behörigt sätt.
P 3.
Till ordförande för mötet valdes Per Eriksson.
P 4.
Till sekreterare för mötet valdes Anders Dahlberg.
P 5.
Till att justera dagens protokoll valdes Tom Eriksson och Willy Jacobsson.
P 6.
Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp av ordföranden och godkändes av mötet.
P 7.
Kassarapporten lästes upp av kassören Steen Jepsen och godkändes av mötet.
P 8.
Revisionsberättelsen lästes upp av kassören och godkändes av mötet.
P 9.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
P 10.
Till ordförande för klubben det kommande verksamhetsåret valdes Per Eriksson.

P 11.
Tomas Persson och Steen Jepsen omvaldes på två år. Steen Jepsen har framfört önskemål om att bli
ersatt som kassör och vapenansvarig men kvarstår eftersom man ej lyckats få fram ngn ersättare.
David Karlsson valdes som styrelseledamot på ett år i ett fyllnadsval efter Dan Nyding som slutar i
styrelsen. Ulf Sigfridsson har avsagt sig omval och ersätts icke i styrelsen.
P 12.
Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år omvaldes Roger Johansson, Willy Jacobsson och Mona
Jansson.
P 13.
Till revisor för en tid av två år valdes Marcus Eriksson.
P 14.
Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Lars‐Åke Johansson.
P 15.
Till tävlingsansvariga omvaldes Per Jacobsson, Tom Eriksson, Sixten Johansson, Dan Nyding och Ola
Norberg.
P 16.
Omval av alla skjutledare frånsett Dan Nyding som ersätts av Magnus Wählbacken och Patrik
Johansson som ersätts av Mia Jacobsson.
P 17.
Till ungdomsansvariga omvaldes Ingemar Söderlund, Dan Nyding och David Karlsson.
P 18.
Till valberedning valdes Lars‐Åke Johansson och Klas‐Åke Eriksson. Framfördes på mötet att det bör
väljas 3 ledamöter vid nästa årsmöte. I stadgarna står 2 ledamöter.
P 19.
Medlemsavgift. Ingen höjning för ungdomar men för övriga sker en höjning med 50;‐/år så att
medlemsavgiften utom ungdom blir 150:‐/år. Ungdom 25:‐/år.(upp till 18 år).
P 20.
Ammunitionspriser. Klubben har fått erbjudande från Lindesbergs Vapen att köpa Norma 6,5 för ca
7,50/ptr och att vi kan köpa övriga kalibrar för samma pris men att det kan bli Winchester i de övriga
kalibrarna. Priset per serie kommer då att bli 35:‐/serie oavsett kaliber. Beslutades enligt
erbjudandet. Kvarvarande amm. från förra året i 6,5 Sellier & Bellot/Igman kommer att säljas ut för
25:‐/serien. Den som sedan vill skjuta med låprisamm. får köpa in den själv.

P. 21.
KM, klubbmästerskap skjuts lördagen den 30 september och älglagstävlingen skjuts den 1/ 10.
Ev. kretsmästerskap enl. kretsens beslut.
P.22.
Övriga frågor. Material till målvagnen finns hemtaget återstår svetsningen. Korthållsbanan, P‐A
Messing, Målle, tillfrågas om han har tid att fixa denna. Efter denna info, prisutdelning för KM, Tom
fick första pokalen, sen Sixten och Pelle fick sista.
Framfördes önskemål om att försöka få högre aktivitet på tävlingsverksamheten!
Beslutades att Klas‐Åke även fortsättningsvis ansvarar för bokningen av skjutbanan.
Beslutades också att ta hem en pall saltsten, Klas‐Åke håller i försäljningen.
Vapenansvarig frågan diskuterades och Steen J fick i uppdrag att titta på alternativa lösningar. Steen
tar gärna emot kreativa förslag på lösningar.
Lindesbergs Vapen är villiga att sponsra oss med ett vapen. Klas‐Åke arbetar vidare med den frågan.
Hagelskyttet skall fortsätta som tidigare år och styrelsen fick uppdraget att försöka förbättra
marknadsföringen för hagelskyttet.
Pröva på dagen blir den 15 juli och Hagelskyttet börjar den 1 juni.
P. 23.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

/Anders Dahlberg,sekr/

/Per Eriksson, ordför/

Justeras:

/Willy Jacobsson/

/Tom Eriksson/

