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ÅRSMÖTET 2022  

För den ideella föreningen 

Smedjebackens Skytteförening 

Med hemort i 

Smedjebackens kommun 

Bildad den 

10:e augusti 1901 

Mötets datum 

27:e mars 2022 kl. 16:00 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

17 st närvarande. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Hans-Olof Ludvigsson ordförande för mötet.  
Andreas Ludvigsson sekreterare för mötet. 

 
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

Matthew Peterson och Styrbjörn Andrén 
 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Ja alla eniga 

 
5. Fastställande av föredragningslista. 

Korrekt enl. gällande föreningsstadgar 
 

6. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.  
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
Korrekt och godkänd av mötet. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 
Korrekt och godkänd av mötet. 
 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste- 

verksamhets/räkenskapsåret. 

Uppläst av revisorerna och godkänd av mötet. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Mötet röstade för att ge ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser. 
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9. Fastställande av medlemsavgifter. 

300 kr det första året, 150 kr påföljande år. Enskilda grenar kan ha utökade avgifter. 

Mötet röstade för att medlemsavgifter förblir oförändrade. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets/räkenskapsåret. 

Förslaget är enligt revisorernas utlåtande och klubbat av mötet, fastställs inom en 

månad efter årsmötet. 

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

En motion har inkommit från Mattias Lind, och röstades fram att den ska följas. 

(bilaga 1) 

 

12. Val av styrelse det kommande året 
Samtliga medlemmar enl. nedan tabell är valda och klubbade av mötet. 

 
Roll Roll i styrelsen Vald vid årsmötet 

2021 
Vald 
på  

Vald Tur avgå 
årsmötet 

Röster 

Ordinarie ledamot Ordförande Mattias Lind 1år 2022 2023 100% 

Ordinarie ledamot Kassör Rickard Wickman 2år 2022 2024 100% 

Ordinarie ledamot Sekreterare Johan Persson 1år 2022 2023 100% 

Ordinarie ledamot Ledamot Bo Lambrell 2år 2022 2024 100% 

Ordinarie ledamot Ledamot Jan Andersson 1år 2022 2023 100% 

Suppleant Suppleant Micke Siren 1år 2022 2023 100% 

Suppleant Suppleant Patrik Andersson 1år 2022 2023 100% 

Valberedning Valberedning Mikael Wallinder 1år 2022 2023 100% 

Valberedning Valberedning Peter Karlsson 1år 2022 2023 100% 

Revisor Revisor Jan-Åke Börjesson 1år 2022 2023 100% 

Revisor Revisor Rolf Eriksson 1år 2022 2023 100% 

Revisorsuppleant Revisorsuppleant Styrbjörn Andrén 1år 2022 2023 100% 
 

 
13. Övriga frågor. 

1. Den föreningsegna grenen Fritt gevär röstades in som en officiell gren i föreningen.  

Kontaktpersoner fritt gevär är Peter Karlsson och Nicklas Carlman. 

2. Sopsortering måste bli bättre. 

3. När något går sönder så städa undan detta och meddela styrelsen att det är trasigt. 

4. Två arbetsdagar kommer att utföras under året, en innan maj är slut och en innan 

september slut.  
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Underskrifter 

 

Ordföranden    Sekreteraren 

 

______________________________                                                 ______________________________ 

Justerare    Justerare 

 

______________________________                                                 ______________________________ 
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ÅRSMÖTET 2022  


För den ideella föreningen 


Smedjebackens Skytteförening 


Med hemort i 


Smedjebackens kommun 


Bildad den 


10:e augusti 1901 


Mötets datum 


27:e mars 2022 kl. 16:00 


 


1. Fastställande av röstlängd för mötet. 


17 st närvarande. 


 


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Hans-Olof Ludvigsson ordförande för mötet.  
Andreas Ludvigsson sekreterare för mötet. 


 
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 


Matthew Peterson och Styrbjörn Andrén 
 


4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Ja alla eniga 


 
5. Fastställande av föredragningslista. 


Korrekt enl. gällande föreningsstadgar 
 


6. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.  
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
Korrekt och godkänd av mötet. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 
Korrekt och godkänd av mötet. 
 


7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste- 


verksamhets/räkenskapsåret. 


Uppläst av revisorerna och godkänd av mötet. 


 


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 


Mötet röstade för att ge ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser. 
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9. Fastställande av medlemsavgifter. 


300 kr det första året, 150 kr påföljande år. Enskilda grenar kan ha utökade avgifter. 


Mötet röstade för att medlemsavgifter förblir oförändrade. 


10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 


verksamhets/räkenskapsåret. 


Förslaget är enligt revisorernas utlåtande och klubbat av mötet, fastställs inom en 


månad efter årsmötet. 


 


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 


En motion har inkommit från Mattias Lind, och röstades fram att den ska följas. 


(bilaga 1) 


 


12. Val av styrelse det kommande året 
Samtliga medlemmar enl. nedan tabell är valda och klubbade av mötet. 


 
Roll Roll i styrelsen Vald vid årsmötet 


2021 
Vald 
på  


Vald Tur avgå 
årsmötet 


Röster 


Ordinarie ledamot Ordförande Mattias Lind 1år 2022 2023 100% 


Ordinarie ledamot Kassör Rickard Wickman 2år 2022 2024 100% 


Ordinarie ledamot Sekreterare Johan Persson 1år 2022 2023 100% 


Ordinarie ledamot Ledamot Bo Lambrell 2år 2022 2024 100% 


Ordinarie ledamot Ledamot Jan Andersson 1år 2022 2023 100% 


Suppleant Suppleant Micke Siren 1år 2022 2023 100% 


Suppleant Suppleant Patrik Andersson 1år 2022 2023 100% 


Valberedning Valberedning Mikael Wallinder 1år 2022 2023 100% 


Valberedning Valberedning Peter Karlsson 1år 2022 2023 100% 


Revisor Revisor Jan-Åke Börjesson 1år 2022 2023 100% 


Revisor Revisor Rolf Eriksson 1år 2022 2023 100% 


Revisorsuppleant Revisorsuppleant Styrbjörn Andrén 1år 2022 2023 100% 
 


 
13. Övriga frågor. 


1. Den föreningsegna grenen Fritt gevär röstades in som en officiell gren i föreningen.  


Kontaktpersoner fritt gevär är Peter Karlsson och Nicklas Carlman. 


2. Sopsortering måste bli bättre. 


3. När något går sönder så städa undan detta och meddela styrelsen att det är trasigt. 


4. Två arbetsdagar kommer att utföras under året, en innan maj är slut och en innan 


september slut.  
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Underskrifter 


 


Ordföranden    Sekreteraren 


 


______________________________                                                 ______________________________ 


Justerare    Justerare 


 


______________________________                                                 ______________________________ 
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