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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SMEDJEBACKENS SKYTTEFÖRENING 

Styrelsen har under året bestått av följande. 

Roll i styrelsen Vald vid årsmötet 
2021 Vald på  Vald Tur avgå 

årsmötet Röster 

Ordförande Hans-Olof Ludvigsson 1år 2021 2022 100% 
Ledamot Johan Persson 1år 2021 2022 100% 
Kassör Marlene Ludvigsson 2år 2021 2023 100% 
Sekreterare Andreas Ludvigsson 2år 2021 2023 100% 
Ledamot Jan Andersson 2år 2021 2022 100% 
Suppleant Micke Siren 1år 2021 2022 100% 
Suppleant Rickard Wickman 1år 2021 2022 100% 
Valberedning Jan-Åke Börjesson 1år 2021 2022 100% 
Valberedning Mikael Wallinder 1år 2021 2022 100% 
Revisor Mattias Lindh 1år 2021 2022 100% 
Revisor Rolf Eriksson 1år 2021 2022 100% 

 

Styrelsen har under det gångna året haft följande sammankomster/händelser. 

 Löpande information har dryftats på ”Styrelse gruppen” 
 Styrelsen har under det gångna året utfärdat 15 stycken föreningsintyg inom CAS samt 3 stycken inom 

sportskytte. 
 Föreningen har under åretgjort förbättringsarbeten som varit nödvändiga för att få ett nytt 

godkännande för användande av skjutbanorna av Polisen som gäller till 2026-10-17 

Skytteföreningen har under året bedrivit en verksamhet som motsvarar den beskrivning som förväntas av 
föreningen, dvs. bland annat följande. 

 Styrelsen har haft sammansättning enl. föreningens stadgar, och verkat därefter. 

 Föreningen har verkat för medlemmarnas väl och behov. 

 Föreningen har under året genomfört omfattande förbättringsarbeten på banorna inför den        

stundande besiktningen av Polisen. 

 Föreningen har under det gångna året genomfört en ombesiktning av samtliga banor och fått ett    

godkännande från Polisen 2021-10-18 

 Föreningen är ansluten till följande organ, Svenska skyttesportförbundet, Svenska      

Svartkrutsskyttefederationen, Svenska Westersskytteförbundet. 
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Medlemmar 

 Vi hade vid årets början 128 stycken medlemmar av dessa har inga avslutat sina medlemskap.    
 Vi har fått 16 stycken nya medlemmar. 
 Vid årets slut hade vi 144 stycken betalande medlemmar. 
 Vi är fortfarande Sveriges största Cowboy action shooting-klubb med 35 stycken förbundsanslutna 
skyttar. 

Tävlingar 

 Flera av föreningens medlemmar har under året deltagit i tävlingar arrangerade inom CAS sporten. 

Nedärvda problem sedan 2020 

 Föreningen dras fortfarande med tvisten mellan kommunen och Västerås stiftsnämnd angående de 
förbättringsarbeten som utfördes med NCC som entreprenör. Föreningen har under året haft nära 
kontakt med kommunen som är vår hyresvärd och därmed är det kommunen som i sin roll även de som 
för diskussionerna med Västerås stiftsnämnd. Covid-19 har varit en hämmare i denna diskussion under 
både 2020 0ch 2021, flera möten mellan kommunen och Västerås Stift har ställts in. 

 Det finns på ett möte mellan föreningen och kommunen den 8/11–21 en framhållan från kommunen 
som tyder på att Västerås stiftsnämnd kanske skulle nöja sig med att man grävde upp den igenlagda 
bäcken och gjorde ett dike i stället för den trånga trumma som nu ligger nergrävd och har under vintern 
frusit med översvämning av omkringliggande områden. 

 

Styrelsen… 


