
Protokoll  

 

 

Årsmöte för 2021 den 9 mars 2022 med Ankarsrums Jaktskytteklubb i Tjursbo i 

Pistolskytteklubbens lokal. 

 

Närvarande: 19 medlemmar 

 

§ 1 Mötet öppnades av Henrik som hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Föredragningslistan godkändes. 

 

§ 3 Henrik Karlsson valdes till ordförande för att leda årsmötets förhandlingar. 

 

§ 4 Louise Pettersson valdes till sekreterare för årsmötet. 

 

§ 5 Per-Egon Freij och Ingemar Oskarsson valdes till justeringsmän. 

 

§ 6 Justering av röstlängden bordlades tills frågan blir aktuell. 

  

§ 7 Kallelsen till årsmötet godkändes. Kallelsen har gått ut via utskick på mejl och 

post samt annons i Västervikstidningen under föreningsnytt.  

  

§ 8 Alla läste igenom den bifogade årsberättelsen och mötet kom fram till att den 

kunde läggas till handlingarna. 

 

§ 9 Vi tittade allihopa på balans- och resultaträkning för år 2021. Louise läste upp 

revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och 

revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

§ 10 Posten lämnas fortsatt vakant då vi inte hittat någon som vill och kan ta på sig 

posten. Det kommer utses en ordförande inför varje styrelsemöte. Vi kom fram 

till att styrelsen ska göra ett utskick där vi trycker på hur allvarligt det är att vi 

inte får tag i någon ordförande och att det allmänt är svårt att få folk att engagera 

sig trots att vi har 200 betalande medlemmar. 

 

§ 11 Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Louise Pettersson och Brita Jillehed. 

 

§ 12 Till styrelsesuppleant för 2 år blev det nyval på Tatiana Demicheva. 

   

§ 13 Val av ansvariga för kul- och hagelsektionen, omval på både Tom Josefsson och 

Fredrik Svensson. 

  

§ 14 Till revisor på 2 år blev det omval av Mats Johansson. 

 

§ 15 Val av två revisorssuppleanter på 1 år, det blev omval på Göran Andersson och 

Anders Johansson. 

 



§ 16 Val av valberedningskommitté, det blev omval på Anders Johansson, Mats 

Johansson och Tom Josefsson med Anders som sammankallande. 

 

§ 17 Till ombud för jaktvårdskretsen omvaldes Brita Jillehed och Göran Andersson 

gick från ersättare till ordinarie. Som ersättare blev det omval på Henrik 

Karlsson och nyval på Tatiana Demicheva. 

 

§ 18 Delegering av föreningsintyg, det blev omval på Henrik Karlsson.  

 

§ 19 Beslut om vilka som tecknar firman, omval på Brita Jillehed (19480926–2944) 

och Henrik Karlsson (19910119–3796). Det beslutades att Brita och Henrik 

tecknar firman var för sig. 

 

§ 20 Fastställande av avgifter till klubben under år 2022, styrelsens förslag är 

oförändrat på både älgbanan och lerduvebanan. Mandat för styrelsen att justera 

under säsong om behov uppkommer. Styrelsens förslag godkändes av årsmötet. 

 

§ 21 Skjutprogrammet för år 2022 godkändes. 

 

§ 22 Årsmötet beslutade att bankommitté för år 2022 är styrelsen och 

sektionsansvariga. 

 

§ 23 Sättet för kallelsen till årsmötet nästa blev att vi fortsätter på samma vis som 

föregående år, utskick via mejl och post samt annons i Västervikstidningen och i 

Facebookgruppen. 

 

§ 24 Klubbens vapen kommer säljas på auktion inne på Jaktia för medlemmarna och 

det kommer finnas reservationspris på vapnen. Tom återkommer med ett datum 

som passar, vi tänker oss den senare delen av sommaren. Det lilla vapenskåpet 

ska också säljas, det löser Tom åt klubben och vi får lerduvor i utbyte. Om 

klubbens vapen inte blir sålda för minst reservationspriset så får vem som köpa 

vapnen istället. 

 

§ 25 Årsmötet godkänner inköp av ytterligare en kastare samt att vi bygger ett 

tillhörande torn bakom anmälningsboden för detta. Dock måste vi prata med 

Albinsson (de vi arrenderar av) för att fråga om det är okej för dem att vi gör 

detta. 

 

§ 26 1.) Angående ordförandeposten så gör vi ett allvarsamt utskick kring bristen på 

engagemang från medlemmarna, det resulterar i att vi har svårt att få tag i folk 

till styrelsen och så vidare.  

2.) Vi höjer anmälningsavgiften och kan då dela ut pengar som pris istället för 

alla medaljer och figurer. Kan locka fler att delta. Kommer kosta 100 kr/person 

att delta i KM i sporting, Tjursbotrapen, Tjursboskeeten, KM i jaktskytte. 50% 

går till en prispott och 50% går till klubben. Månadsskjutningen kommer bestå 

av 500 kr i kula och 500 kr i hagel i utlottning på årsmötet. Och vi höjer avgiften 

från 20 kr till 50 kr.  

3.) Det kommer ske och tas tag i ordentligt. 



 4.) Arbetsdag den 27 mars kl. 09.00. Fråga Albinsson om vi kan sätta upp en 

sittbräda på inskjutningsbanan så att man kan skjuta in på 50 meter. Många som 

annars tar detta i egna händer och det kan bli farliga situationer.  

 5.) Henrik och Louise ska kolla älgpärmen för att se vilka som beställt märken.  

6.) Vi behöver fixa rälsen på älgbanan, det finns en räls att byta med. Bommen 

behöver ett nytt stoppstöd. Gräsklippningen på lerduvebanan är dålig, ska vi 

kanske investera i en ny gräsklippare under kommande år. 

 7.) Hemsidan är fungerande igen. Domänen ligger hos Loopia. 

 

§ 27 Henrik tackade för ett trevligt och givande möte och därmed avslutade han 

mötet. 

  
 
 
 
           ____________________        _____________________                    

          Henrik Karlsson           Louise Pettersson                     

          Vice Ordförande       Sekreterare   

 

 

 

         __________________  ____________________ 

          Per-Egon Freij     Ingemar Oskarsson 

          Justerare     Justerare 
 


