Nyhammar –Saxhyttans jaktskytteklubb.
Protokoll fört vid Nyhammar –Saxhyttans JSKs årsmöte 2018-03-22 kl 1800 i Logwelds lokaler i
Nyhammar.
Närvarande: Per Eriksson, Mona Jansson, David Karlsson, L- Å Johansson, Sixten Johansson, K-Å
Eriksson, Willy Jacobsson, Steen Jepsen och Anders Dahlberg.
P1
Ordföranden Per Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade 2018 års årsmöte för öppnat,
föredrog förslag till dagordning som godkändes av mötet.
P2
Mötet beslutade att kallelsen till mötet skett på behörigt sätt.
P3
Till ordförande för mötet valdes Per Eriksson.
P4
Till sekreterare för mötet valdes Anders Dahlberg.
P5
Till att justera dagens protokoll valdes Mona Jansson och David Karlsson.
P6
Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp av ordförande och godkändes av mötet.
P7
Kassarapporten lästes upp av ordföranden och godkändes av mötet.
P8
Revisionsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes av mötet.
P9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
P 10
Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Per Eriksson.
P 11
David Karlsson och Ingemar Söderlund omvaldes på 2 år. Ander Dahlberg som avböjt omval avgår
och ersätts icke i styrelsen.

P 12
Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes Mona Jansson och Willy Jacobsson.
P 13
Till revisor för en tid av 2 år valdes Lars – Åke Johansson.
P 14
Till revisorsuppleant för en tid av ett år valdes Sixten Johansson.
P 15
Till tävlingsansvariga omvaldes Per Jacobsson, Tom Eriksson, Sixten Johansson, Dan Nyding
och Ola Norberg.
P 16
Omval av samtliga skjutledare.
P 17
Till ungdomsansvariga omvaldes Ingemar Söderlund, Dan Nyding och David Karlsson.
P 18
Till valberedning valdes L-Å Johansson och Klas-Åke Eriksson.
P 19
Medlemsavgiften för vuxna behålls på 150:-/år. Ungdom (upp till 18 år) höjs från 25:- till 50:-/år.
P 20
Ammunitionspriser blir samma som föregående år 35:-/serie. Detta under förutsättning att inga stora
höjningar på inköpspriserna sker.
P 21
Tävlingsdatum. Klubbmästerskapet skjuts lördagen den 22 september kl 1200 och älglagstävlingen
skjuts söndagen den 30 september kl 0900. Kretsmästerskap enl. kretsens beslut.
P 22
Övriga frågor. Lerduveskyttet börjar torsdagen den 24 maj kl 1700 och med samma planering som
föregående år. Älgbanan öppnas lördagen den 14 juli kl 1000 och sista skjutdagen blir lördagen den 6
oktober. Björnpasskjutning fram t.o.m. lördagen den 18 augusti.
Pröva på dag blir söndagen den 15 juli kl 1000-1200.

Fiskedag, helst Ljustjärn planeras till slutet av juli – början av augusti, Jepsen ordnar med detta.
Sponsorgevär i kal. .308 erbjöds under fjolåret från Lindsbergs vapen, säkerhetsmässig är det att
föredra ett vapen i kal. 6,5 och Klas-Åke får i uppdrag att förhandla vidare om detta. Beslutades också
att gänga några av klubbens vapen för ljuddämpare.
Anders D informerade om samtalen med N I F, Magnus Fors om samarbete för att få igång
ungdomssatsning på skidskytte. NIF är positiva till detta och Anders får i uppdrag att hålla i detta
projekt. Skidskytteförbundet involveras i detta.
Bokning av banan blir även framledes genom Klas-Åke Eriksson.
Nya målområden till älgfigurerna måste beställas, genomförs av Jepsen.
Julbord skall anordnas även i år, storleken på ”frikretsen” bestäms utifrån då gällande ekonomi.
P 23
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 2018 för avslutat.
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