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Detta är ett medlemsutskick till alla medlemmar i Smedjebackens 
skytteförening 

Vi tackar för det gångna året och bjuder in till årsmöte den 27 mars 2022 Kl:16:00 

Årsmötet kommer att genomföras enl. stagdenliga procedurer. Dokumenten finns tillgängliga på 
hemsidan för läsning och utskrift. 

Plats: 
Årsmötet sker som vi ser det helst i fysisk form i skytteföreningens lokal på skjutbanan, men om 
omständigheterna kräver det så kommer vi att distans-hålla mötet på Teams och vi följer givetvis- 
FHM´s rekommendationer. Eventuella ändringar kommer att annsonseras på hemsidan och 
skjutbanan. 
Det bjuds på korv, bröd dricka, då vill vi även veta hur många som kommer. Anmälan till sekreteraren 
Andreas Ludvigsson mail:andreas.ludvigsson@skyttarna.se senast 1 vecka före årsmötet. 
 
Äskande: 
Vi skulle vilja passa på att locka så många medlemmar som möjligt uppsluter till årsmötet av flera 
orsaker, för närvarande är nästan hela styrelsen bestående av skyttar som idkar CAS (cowboy action 
shooting) och vi ser gärna att fler skyttar från skytteformer som jaktskytte, långhållsskytte mm. 
Kommer. 

 Vi behöver ha in nomineringar till flera styrelseposter/ledamöter 
 Personer för att bilda olika arbetsgrupper för aktiviteter inom skyttet 
 Vi behöver ha in personer som kommer att hålla i arbetsgrupper inom förbättringsarbeten på 

skjutbanans byggnader och inventarier. 
 Arbetsgrupper till förbättringsarbeten till banornas underhåll och skötsel. 
 Och till inte minst en festkommitté som saknas för närvarande. 

Kontaktuppgifter till valberedningen: 
mikael.wallinder@skyttarna.se  tel:070/4284002 
jan-ake.borjesson@skyttarna.se tel:070/3504910 
 
Kom ihåg!!! 
Att alla föreningar bygger på ett gemensamt arbete av ALLA medlemmar i föreningen och inte bara 
styrelsens ledamöter.  För att vi skall ha en väl fungerande skytteförening så vill vi i styrelsen vädja till 
alla medlemmar att så många som möjligt ställer upp och hjälper till för att föreningen skall fortleva. 
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Med vänlig hälsning 

Styrelsen 


