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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2020 
Förbundsmöte med Svenska Skyttesportförbundet söndag 17 maj 2020 kl 11.00 

Mötet hölls via video- och ljudkonferensplattformen ZOOM  

ÅM20-1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, 

på grundval av den för FS för mötet upprättade röstlängden. 

Jonas Edman och Alexander Carlsson redogör för antal representanter från 

distrikten och röstlängd.  

Beslut: Förbundsmötets röstlängd fastställdes. Ombud från 18 distrikt deltog 

mötet med total representation av 58 röster. 

ÅM20-2 Fråga om mötet stadgeenliga utlysning. 

Beslut: Fastställdes att mötet var behörigt utlyst via inbjudan 6 februari 2020, 

publicering på hemsidan www.skyttepsort.se samma datum. Annonsering har gjorts 

på RF:s officiella organ (60 dagar gäller) Handlingarna till mötet har kungjorts på 

hemsidan www.skyttepsort.se (21 dagar gäller) samt vissa handlingar uppdaterats 12 

maj   

ÅM20-3 Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes av förbundsmötet. 

ÅM20-4 Val av ordförande för mötet. 

Valdes: Christina Åhlstedt, Fugesta 

ÅM20-5 Val av sekreterare för mötet. 

Valdes: Kattis Andersson, Diö 

ÅM20-6 

ÅM20-7 

Val av två personer jämte mötesordföranden justera mötets protokoll och 

vid behov vara rösträknare. 

Vid årets förbundsmöte gör man separata val för rösträknare och 

justeringsmän det med anledning av att mötet genomförs via zoom.  

Valdes: SDF representant Dan Eriksson, Småland och Josefin Warg, Stockholm 

valdes att justera protokoll. Som rösträknare valdes Jonas Edman,

Förbundschef och Alexander Carlsson, Föreningsutvecklare.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen gicks 

igenom i förväg (bifogas originalprotokollet)  

Beslut: Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes och lades till 

handlingarna.  
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ÅM20-8 

ÅM20-9 

ÅM20-10 

ÅM20-11 

ÅM20-12 

Föredragning av revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen gicks igenom i förväg (bifogas originalprotokollet) och lades till 

handlingarna. 

Föredragning av lekmannarevisorernas berättelse.  

Lekmannarevisorn granskningsrapport gicks igenom i förväg (bifogas 

originalprotokollet) och lades därefter till handlingarna  

Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning.  

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av förbundsmötet. 

Behandling av proposition 1 och motion 1. 

Proposition 1 (bifogas originalprotokollet): 
Ändring som ska ses i kombination med ändringarna i vapenpolicy och 
handlingsregler för föreningars utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens. Och 
motiveras som ett sätt att stävja försök att få vapenlicens för vapen som inte är 
godkända enligt vår vapenpolicy genom att t ex hävda att de behövs för 
föreningsaktiviteter.  
Beslut proposition:  
Mötet beslutade enligt förslag, ändringar i SvSF stadgar; 43 § Utträde, uteslutning. 

Motion 1 (bifogas originalprotokollet): 
Motion från motionärer: Ulla Samuelsson, ordförande i SvSF valberedning samt Sven 
Johansson, FS representant för Gevärssektionen. Föreslår att det görs ett 
förtydligande av stadgar beträffande valberedningens sammansättning. Stadgarna 
blir även en anpassning till olika sektioners valberedningsarbete så olika grenars 
intresse tas tillvara. En minskning från 12 till 8 personer. Gäller från nästa årsmöte. 
Beslut motion:  
Mötet beslutade enligt motionärernas förslag, ändringar i SvSF stadgar; 8 § 
Sammansättning styrelser, 16 § Valberedningen, Kap 2 13 § punkt 20 Ärenden vid 
FM, Kap 4 29 § Ärenden vid sektionsårsmötet punkt 14 och 15. Ändringarna gäller 
från nästa årsmöte, 2021. 

Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år.  
Verksamhetsplan och budget för nästkommande år gicks igenom i förväg. 
Förbundsstyrelsen ber också mötet om möjlighet att justera verksamhetsplan och 
budget då det i nuläget är svårt att förutsäga verksamhetens utseende med tanke på 
rådande pandemi och hur den under året kommer att påverka verksamheten. 
Beslut Förbundsmötet godkände verksamhetsplan och budget för 2020. Mötet gav 
även förbundsstyrelsen möjlighet att justera i plan och budget. 

Fastställande av inträdes-, medlems- och övriga avgifter för nästkommande år.  
Inlägg  
Beslut Förbundsmötet beslutade om oförändrade avgifter för 2021 enligt följande: 

Finns ej 
SEK  1.500/förening 
SEK     300/person 
SEK     150/person 

Inträdesavgift  
Föreningens årsavgift till förbundet 
Tävlingslicens senior 
Tävlingslicens junior 
Fysiskt skyttekort SEK    50/kort
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ÅM20-13 

ÅM20-14 

ÅM20-15 

ÅM20-16 

ÅM20-17 

Val på ett år av ordförande i SvSF, tillika ordförande i FS.   
Ulla Samuelsson, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens 
arbete. Valberedningen föreslog omval för Bo Ohlsson. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval Bo Ohlsson, 
Stavsjö som ordförande för en tid av ett år. 

Val på två år av tre ledamöter i FS (och eventuella fyllnadsval) 
Valberedningen föreslog omval för Tomas Skarpsvärd, Boden och Margareta Ekberg 
Emilsson, Lindome samt nyval för Johan Carlson, Luleå 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Thomas 
Skarpsvärd, Boden och Margareta Ekberg Emilsson, Lindome samt nyval för Johan 
Carlson, Luleå som ledamöter för en tid av två år. 

Val på ett år av två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) i FS 
Valberedningen föreslog omval på Erika Lännström, Mariefred samt nyval för Lucia 
ter Harkel, Växjö båda på ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval Erika Lännström, 
Mariefred och Nyval för Lucia ter Harkel, Växjö som ungdomsrepresentanter i 
förbundsstyrelsen för en tid av ett år.  

Fastställande av två ledamöter, med olika kön, i FS från respektive sektion (valda 
vid respektive sektionsmöte)  
Gevär: Mikael Svensson, Alvesta och Johanna Klemmedsson, Gärds Köpinge  
Pistol: Maria Jermolin, Sveg och Simon Magdeburg, Tidan 
Lerduva: Therese Lundqvist, Uppsala och Bertil Nilsson, Hestra 
Viltmål: Patrik Wilhelmsson, Långaryd och Josefin Warg, Stockholm 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val.  

Val på ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa.  
Valberedningen föreslog Stefan Norell, Grant Thornton, auktoriserad revisor och 
ersättare lämnas vakant av valberedningen. Mötet är nöjda med att inte ha någon 
ersättare.   
ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa. 
Valberedningens förslag för lekmannarevisorerna blev omval av Marie Franzon, 
Östersund och nyval för Mats Fagerström, Rödeby. Samt omval för ersättare
föreslogs Erika Sjöö, Boden omval samt nyval för Gösta Dahlberg, Sköndal.  

Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag.  
Revisorer och ersättare för denne:  
Nyval för Stefan Norell, Grant Thornton, auktoriserad revisor. Och ersättare för 
auktoriserad revisor lämnades vakant.  
Lekmannarevisor och ersättare för denne:  
Omval för Marie Franzon, Östersund, lekmannarevisor. Samt nyval Mats Fagerstörm, 
Rödeby, lekmannarevisor. Som ersättare omvaldes Erika Sjöö, Boden och nyval av 
Gösta Dahlberg, Sköndal.   
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ÅM20-18 

ÅM20-19 

ÅM20-20 

ÅM20-21 

ÅM20-22 

Beslut om ombud och ersättare till Riksidrottstämman.    
2020 hålls ingen stämma, nästa Riksidrottsmöte genomförs maj 2021. 
Förbundsstyrelsen önskar mandat för att utse de personer som ska delta vid 
riksidrottsforum 2020.
Valdes: Förbundsmötet gav styrelsen mandat att utse representanter och ersättare. 

Val av ordförande och vice ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i 
valberedningen. 
Lekmannarevisorernas föreslog omval på Ulla Samuelsson som ordförande samt 
omval för vice ordförande Lars Björk.  
Samt omval av ungdomsrepresentant Linnéa Johansson och nyval för Anna Grönlund 
på en tid av 1 år.   
Valdes: Förbundsmötet valde enligt lekmannarevisorernas förslag. Ulla Samuelsson 
valdes som ordförande, Lars Björk valdes som vice ordförande och 
ungdomsrepresentanter i SvSF valberedning, Linnéa Johansson samt Anna Grönlund 
på en tid av ett år.  

Fastställande av två ledamöter per sektion, valda vid respektive sektionsmöte, att 
ingå i SvSFs valberedning.   
Mötet fastställde för: 
Gevär: Bert-Ove Hägglund, Ramselefors och Veronica Rosendahl, Köping 
Pistol: Andreas Möller, Jokkmokk och Zenitha Bjuhr, Öckerö 
Lerduva: Maria Olofsson, Hedemora och Douglas Härtinge, Hålanda 
Viltmål: Anders Larsson, Piteå och Maria Bergström, Glava. 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val. 

Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden. 

Mötet avslutas. 

Ordförande Bo Ohlsson avslutar mötet med att tacka för fortsatt förtroende och 
tackar samtidigt avgående; ledamot Rolf Baum, ungdomsledamot Anna Eklöf, 
representant för viltmål Carl-Henrik Giljam, för lerduva Torbjörn Nilsson samt gevär 
Sven Johansson, för det arbete som de lagt ner i förbundsstyrelsen. Bo hälsar också 
nya förtroendevalda välkomna till förbundsstyrelsen.  

Traditionsenligt följs förbundsmötet av alltid av en medaljutdelning. P g a rådande 
covid-19 pandemi och mötets form meddelas att medaljutdelningen flyttas till 
höstens skytteforum 2020 vilket genomförs 28-29 november, förhoppningsvis enligt 
plan, i Bromma. Medaljer och medaljörer är:  

Förtjänstmedalj i guld tilldelas Jan-Ola Olsson, Öved-Östraby Skåne 
Förtjänstmedalj i silver tilldelas Jan-Olof Lampinen, Töre SKF Norrbotten 
Förtjänstmedalj i silver tilldelas Stefan Nilsson, Ale SKF Norrbotten 
Förtjänstmedalj i silver till Andreas Christensson, Christianstad SSK, Skåne 
Förtjänstmedalj i silver till Johanna Klemmedsson, Christianstad SSK, Skåne  
Stora skyttarnas märke i guld tilldelas Olle Gabrielsson, Rommeheds Skf Dalarna 
Bernadottemedaljen till Britt-Marie Sträng, Arboga SG, Västmanland  
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Proposition 1, Förbundsmöte 2020
Ändring av SvSF stadgar

Sammanfattning av ändringar:
Propositionen ska ses i kombination med ändringarna av vapenpolicyn och handlingsregler 

för föreningars utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens. 

Motiv: 

Stävja försök att få vapenlicens för vapen som inte är godkända enligt vår vapenpolicy 

genom att till exempel hävda att de behövs för föreningsaktiviteter. 

43 § UTTRÄDE, UTESLUTNING 
Förening som önskar utträda ur SvSF ska göra skriftlig anmälan härom. Anmälan ska åtföljas 
av protokoll från årsmötet där beslutet om utträde framgår. 
Utan att sådan anmälan föreligger kan föreningen uteslutas om den – efter påminnelser – 
underlåter att följa vad som föreskrivs i RF, SvSF eller SDF stadgar.  
Beslut om uteslutning fattas av FS efter SDF hörande. Beslutet får överklagas hos RIN.  

Ändras till 

43 § UTTRÄDE, UTESLUTNING 
Förening som önskar utträda ur SvSF ska göra skriftlig anmälan härom. Anmälan ska åtföljas 
av protokoll från årsmötet där beslutet om utträde framgår. 
Utan att sådan anmälan föreligger kan föreningen uteslutas om den bryter mot vapenpolicyn 
eller – efter påminnelser – underlåter att följa vad som i övrigt föreskrivs i RF, SvSF eller SDF 
stadgar.  
Beslut om uteslutning fattas av FS efter SDF hörande. Beslutet får överklagas hos RIN.  

http://www.skyttesport.se/


Motion förändring av stadgar för valberedningar i Skyttesportförbundet. 

Motivering: Förtydligande av stadgar beträffande utseende valberedning. Stadgarna blir 
även en anpassning till olika sektioners valberedningsarbete så olika grenars intresse tas till 
vara. 

Nuvarande utseende i SvSF stadgar Förslag nya stadgar 
§8 SAMMANSÄTTNING STYRELSE
MED MERA
I styrelser, valberedningar, kommittéer
och andra organ ska högst 60% vara av
samma kön. SvSF ska verka för att
ungdomar ingår i nämnda organ

§8 SAMMANSÄTTNING STYRELSER
I förbundsstyrelse och sektionsstyrelser
ska högst 60% vara av samma kön.
SvSF ska verka för att ungdomar ingår i
nämnda organ.

16 § VALBEREDNINGEN  
Valberedningen ska bestå av 
ordförande och vice ordförande, med 
olika kön, två ungdomsrepresentanter 
samt tvårepresentanter av olika kön för 
var och en av SvSF sektioner. 

16 § VALBEREDNINGEN  
Valberedningen ska bestå av 
ordförande och vice ordförande, med 
olika kön, två ungdomsrepresentanter 
samt representant av olika kön enligt av 
förbundsstyrelsen upprättat schema för 
var och en av SvSF sektioner så att 
man uppnår en fördelning där det som 
högst är 60% av samma kön. 

Kap 2 13 § ÄRENDEN VID FM 
20. fastställande av två ledamöter per
sektion, valda vid respektive
sektionsmöte, att ingå i SvSF:s
valberedning;

Kap 2 13 § ÄRENDEN VID FM 
20. fastställande av en ledamot per
sektion, valda vid respektive
sektionsmöte, att ingå i SvSF:s
valberedning;

4 Kap 29§ ÄRENDEN VID 
SEKTIONSÅRSMÖTEN 
14.val på ett år av två ledamöter, av
olika kön, att ingå i SvSF valberedning;
15.val av sektionens valberedning; I
grensektionerna består valberedningen
av ordförande och två personer valda på
respektive årsmöten;

4 Kap 29§ ÄRENDEN VID 
SEKTIONSÅRSMÖTEN 
14.val på ett år av ledamot, att ingå i
SvSF valberedning;
15.Val av sektionens valberedning.
Sektionernas valberedning består av
ordförande och två  till fyra personer
valda på respektive sektionsårsmöten.
Om antalet ledamöter är 3–4 får högst 2
vara av samma kön, om antalet
ledamöter är 5 får högst 3 vara av
samma kön.

Förslag. Byt ordning på punkt 14 och 15 
i sektionernas föredragningslista. 

Motionärer 

Ulla Samuelsson, Ordförande SvSF valberedning och övriga ledamöter SvSF valberedning 
Sven Johansson, FS representant Gevärssektionen och Ekonomiansvarig Gevärssektionen 




