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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2021 
Förbundsmöte med Svenska Skyttesportförbundet söndag 16 maj 2021 kl. 13.00 
Mötet hölls via video- och ljudkonferensplattformen ZOOM  
 
ÅM21-1 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 19 av 20 distrikt 
deltog vid mötet med representation av 62 av totalt 66 röster. 
 

ÅM21-2 Fråga om mötet stadgeenliga utlysning. 
Beslut: Förbundsmötet fastställde att mötet var stadgeenligt utlyst 4 mars 2021. 
Publicering på hemsidan www.skyttepsort.se. Annonsering har gjorts på RF:s 
officiella organ (60 dagar gäller) Handlingarna till mötet har kungjorts på hemsidan 
www.skyttepsort.se (21 dagar gäller) 
 

ÅM21-3 Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 
Beslut: Föredragningslistan fastställdes av förbundsmötet. 
 

ÅM21-4 Val av ordförande för mötet. 
Valdes: Jimmy Persson, Sundsvall 
 

ÅM21-5 Val av sekreterare för mötet. 
Valdes: Kattis Andersson, Diö 
 

ÅM21-6 Val av två personer jämte mötesordföranden justera mötets protokoll och 
vid behov vara rösträknare. 
Vid årets förbundsmöte bistår Alexander Karlsson och Jonas Edman vid 
rösträkning (digitalt röstande i forumet ZOOM)  
Valdes: SDF representant Karina Joelson, Östergötland och Filip Andersson, 
Västermanland valdes att justera protokoll.  
 

ÅM21-7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen samt ekonomisk rapport; resultat- och 
balansräkningen gicks igenom (bifogas originalprotokollet)  
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Kommentar till resultat- och balansräkning: Jonas Edman informerar om ett skrivfel i 
dokumentet Resultaträkning vid rubriken Kvarstående belopp överförts i ny räkning. 
Där står beloppet 5 167 250 kr i kolumn 2020-01-01 – 2020-12-31. I not 12 hittas 
korrekt belopp; 5 381 116 kr. 
Beslut: Verksamhets-, förvaltningsberättelsen och den ekonomiska rapporten 
genomgången. Förbundsmötet godkände verksamhetsberättelse och 
förvaltningsberättelse efter rättelse av skrivfel enligt ovan och lades därefter till 
handlingarna.  

 
ÅM21-8 Föredragning av revisorernas berättelse 

Stefan Norell, Grant Thornton auktoriserad revisor föredrog revisionsberättelsen 
(bifogas originalprotokollet). Revisor tillstyrker att förbundsmötet fastställer resultat- 
och balansräkning samt tillstyrker förbundsmötet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 
Föredragning av lekmannarevisorernas berättelse.  
Mats Fagerström, Lekmannarevisorn föredrog lekmannarevisorernas berättelser 
(bifogas originalprotokollet) Lekmannarevisor tillstyrker att förbundsmötet fastställer 
resultat- och balansräkning för 2020 samt tillstyrker att förbundsmötet beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 2020. 
Beslut: Förbundsmötet fastställer berättelser från revisor och lekmannarevisor för 
2020. 
 

ÅM21-9 Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning.  
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av förbundsmötet för 2020. 

 
ÅM21-10 Behandling av proposition 1, 2 och 3 samt motion 1. 

Proposition 1 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition 1: Låta förbundsmötet fastställa 3-årig 
verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar i stället för verksamhetsplan och 
budget.  
Beslut proposition 1:  
Förbundsmötet beslutade enligt förslag, ändringar i SvSF stadgar; 13 § Ärende vid FM 
punkt 11. 23 § Åliggande (FS) 3 samt 5 punkt. Stadgeändringar gäller från 2022. 
Notera att vid förbundsmötet 2022 ska mötet även besluta om ekonomiska ramar för 
då innevarande år, 2022.   

 
Proposition 2 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition: Höja bestraffningen för enskilda medlemmar så att 
den får verkan både när det gäller belopp och möjlighet att delta i verksamhet.  
Beslut proposition 2:  
Förbundsmötet beslutade efter omröstning att justera stadgarna enligt proposition 
där propositions maxbelopp med 500 000 kr justerats till maxbelopp med 100 000 kr, 
ändringar i SvSF stadgar; 48 § Bestraffningsärende. Stadgeändringen gäller från 2022.  
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Proposition 3 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition: Förtydliga sammansättningen i valberedningen för 
att säkerställa att SvSF uppfyller RF:s jämställdhetskrav i SF:s valberedningar.  
Hans Lundkvist kommenterade att i de fall man inte kan hitta 
ungdomsrepresentanter av olika kön innebär det att en plats blir vakant. Bo Ohlsson 
påpekade att det bara gäller förbundets valberedning.  
Beslut proposition 3:  
Förbundsmötet beslutar enligt förslag. Ändringar i SvSF stadgar; 13 § Ärenden vid FM 
punkt 19 samt 16 § Valberedningen. (Stadgeändringen gäller från 2022) 
 
Motion 1 (bifogas originalprotokollet): 
Motion från motionärer: Västmanlands Skyttesportförbund  
Kort sammanfattning motion: Västmanlands SF föreslår  
- att det ska finnas möjlighet att delta digitalt för alla intresserade medlemmar 
(förtydligande; personer som är medlem i en av SvSF anslutna föreningar) vid 
förbundets årsmöten och skytteforum.  
- att arbetet redovisas inför skytteforum 2021  
Kort sammanfattning av motionssvar: BO föredrar FS Svar: FS anser att mycket i 
motionen är bra synpunkter. Stadgarna ger redan nu enskild medlem rätt att närvara 
vid FM. När det gäller skytteforum utreder kansliet frågan hur man praktiskt kan lösa 
deltagandet dels vid årsmötet, dels på skytteforum där informationspassen ev. kan 
erbjudas digitalt eller inspelade. Vid gruppdiskussionerna är digitalt deltagande inte 
möjligt. FS föreslår att motionen ska anses besvarad.   
Beslut motion:  
Förbundsmötet bifaller motionen efter ändring i motion av motionär. Ändringen 
gäller ska till bör; ”att det bör finnas möjlighet att delta digitalt” o s v 

 
ÅM21-11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år.  

Bo Ohlsson föredrar VB o Jonas Edman föredrar Budget: Verksamhetsplan och 
budget för nästkommande år som också hade en genomgång 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 fastställde verksamhetsplan och budget för 2021, FS ges 
möjlighet att justera budget under året beroende på pandemins påverkan på 
verksamheten. 
 

ÅM21-12 Fastställande av inträdes-, medlems- och övriga avgifter för nästkommande år.  
Inlägg FS föreslår oförändrade 
Beslut Förbundsmötet beslutade om oförändrade avgifter för 2022 enligt följande: 
Inträdesavgift  Finns ej 
Föreningens årsavgift till förbundet SEK 1 500/förening 
Tävlingslicens senior SEK     300/person 
Tävlingslicens junior SEK     150/person 
Provtagning skyttekort SEK       50/provtagning        
 

ÅM21-13 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. 
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ÅM21-14 Val på två år av två ledamöter i FS (och eventuella fyllnadsval) 

Valberedningen föreslog omval för Kattis Andersson, Diö och Janine Kettels, Höör 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Kattis 
Andersson, Diö och Janine Kettels, Höör som ledamöter för en tid av två år. 

 
ÅM21-15 Val på ett år av två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) i FS 

Valberedningen föreslog omval för Erika Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, 
Växjö båda på ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Erika 
Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, Växjö som ungdomsrepresentanter i 
förbundsstyrelsen för en tid av ett år.  

 
ÅM21-16 Fastställande av två ledamöter, med olika kön, i FS från respektive sektion (valda 

vid respektive sektionsmöte)  
Gevär: Mikael Svensson, Alvesta och Emma Wallerström, Falun 
Pistol: Maria Jermolin, Sveg och Mattias Thomsson, Hasslö 
Lerduva: Therese Lundqvist, Uppsala och Bertil Nilsson, Hestra 
Viltmål: Patrik Wilhelmsson, Långaryd och Josefin Warg, Stockholm 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val.  
 

ÅM21-17 Val på ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa.  
Valberedningen föreslog omval för revisor Stefan Norell, Grant Thornton 
auktoriserad revisor och nyval för revisorssuppleant Josefine Fors, Grant Thornton 
auktoriserad revisor.   
ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa. 
Valberedningens förslag för lekmannarevisorerna blev omval av Marie Franzon, 
Östersund och för Mats Fagerström, Rödby. 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:  
Omval för Stefan Norell, Grant Thornton, auktoriserad revisor.  
Och nyval för Josefine Fors, Grant Thornton, ersättare för auktoriserad revisor.  
Båda på en tid av ett år.  
Lekmannarevisor och ersättare för denne:  
Omval för Marie Franzon, Östersund, lekmannarevisor och Mats Fagerström, Rödeby, 
lekmannarevisor. Som ersättare lekmannarevisor omvaldes Erika Sjöö, Boden och 
Gösta Dahlberg, Sköndal.   
 

ÅM21-18 Beslut om ombud och ersättare till Riksidrottstämman.    
Förbundsmötet 2020 gav styrelsen mandat att utse representanter och ersättare till 
RIM 2021 som hålls 28–30 maj digitalt. Johan Carlson, Thomas Skarpsvärd, Alexander 
Karlsson, Therese Lundqvist och Kattis Andersson 
Beslut: FS får mandat att utse representanter till RIM.  
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ÅM21-19 Val av ordförande och vice ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i 
valberedningen. 
Lekmannarevisorernas föreslog omval för Ulla Samuelsson som ordförande samt 
omval för vice ordförande Lars Björk. Omval av ungdomsrepresentant Anna Grönlund 
och nyval för Sara Stammeströ. För en tid av ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt lekmannarevisorernas förslag. Omval för Ulla 
Samuelsson som ordförande, omval för Lars Björk som vice ordförande och 
ungdomsrepresentanter i SvSF valberedning, omval för Anna Grönlund samt nyval för 
Sara Stammeströ, samtliga på en tid av ett år.   
 

ÅM21-20 Fastställande av två ledamöter per sektion, valda vid respektive sektionsmöte, att 
ingå i SvSF:s valberedning och följa plan för sektionernas representation.  
Mötet fastställde för: 
2021 Kvinna, Gevär: Veronica Rosendahl, Köping och Bert-Ove Hägglund, Ramselefors  
2021 Kvinna, Pistol: Zenitha Bjuhr, Öckerö och Andreas Möller, Jokkmokk 
2021 Man, Lerduva: Nyval för Stefan Pyk, Förslöv och Annika Friberg, Örkelljunga 
2021 Man, Viltmål: Anders Larsson, Piteå och Maria Bergström, Glava. 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val och följer valberedningens plan 
för 2021, enl. proposition 3. 
 

ÅM21-21 Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden. 
 

ÅM21-22 Mötet avslutas. 

Mötesordförande, Jimmy Persson tackar för deltagande och ordförande Bo Ohlsson 
tackar för fortsatt förtroende samt tackar Jimmy Persson för ett bra möte. 
Traditionsenligt följs förbundsmötet av medaljutdelning. Likt i fjol flyttas denna punkt 
till Skytteforum 20–21 november 2021, med förhoppning om en möjlig fysisk träff 
där medaljutdelning kan genomföras. 
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Bilagor 
 
 
 
Förslag till Proposition 1, Förbundsmöte 2021  
  
Sammanfattning: Låta förbundsmötet fastställa 3-årig verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar i 
stället för verksamhetsplan och budget.  
  
Motivering: Vi har årsmötet i maj som fastställer årsplanen för innevarande år. Det är varken 
praktiskt eller relevant. I stället är det bättre att årsmötet fastställer en treårig verksamhetsinriktning 
som uppdateras varje år med mindre korrigeringar.  
  
  

Nuvarande utseende i SvSF stadgar  Förslag nya stadgar  
13 § ÄRENDEN VID FM  
11. fastställande av verksamhetsplan och  
budget för nästkommande år;  
  

11. fastställande av verksamhetsinriktning och 
ekonomiska ramar för kommande treårsperiod;  

23 § ÅLIGGANDEN (FS)  
3. upprätta och årligen aktualisera SvSF 
långsiktiga verksamhetsplan och ange bestämda 
mål att ligga till grund för  
sektionernas program- och budgetarbete;  
  

3. upprätta och årligen aktualisera SvSF 
långsiktiga verksamhetsinriktning och ange 
bestämda mål att ligga till grund för  
sektionernas program- och budgetarbete;  
  

5. sammanställa SvSF totalprogram samt 
utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget att föreläggas FM;  
  

5. sammanställa SvSF verksamhetsplan samt 
utarbeta förslag till verksamhetsinriktning och 
ekonomiska ramar att föreläggas FM;  
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Förslag till Proposition 2, Förbundsmöte 2021  
  
Sammanfattning: Höja bestraffningen för enskilda medlemmar så att den får verkan både när det 
gäller belopp och möjlighet att delta i verksamhet.  
  
Motivering: Vi har haft fall med personer som trakasserat andra medlemmar och ser ett behov att 
kunna hantera detta på något sätt.  
  
  

Nuvarande utseende i SvSF stadgar  Förslag nya stadgar  
48 § Bestraffningsärende  
I bestraffningsärenden gäller RF stadgar. Böter 
om högst 20 000 kronor får dömas till enskild 
person.  

48 § Bestraffningsärende  
I bestraffningsärenden gäller RF stadgar. Böter 
om högst 500 000 kronor får dömas till enskild 
person eller förening.  
Avstängning kan dömas enskild person enligt RF 
stadgar men kan även omfatta träning i 
anläggning som disponeras av den dömdes 
förening, eller annan förening som är medlem i 
SvSF  
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Förslag till Proposition 3, Förbundsmöte 2021  
  
Sammanfattning: Förtydliga sammansättningen i valberedningen för att säkerställa att vi uppfyller 
RF:s jämställdhetskrav i SF:s valberedningar.  
  
Motivering: Detta är något vi är ålagda att göra om vi önskar behålla våra bidrag från RF.   
 
 

Nuvarande utseende i SvSF stadgar  Förslag nya stadgar  
  
13 § Ärenden vid FM  
19. val på ett år av ordförande och vice 
ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i 
valberedningen;  

13 § Ärenden vid FM  
19. Val till valberedningen på ett år av 
ordförande och vice ordförande, samt en eller 
två ungdomsrepresentanter.   

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. Den fungerar till och med 
nästa ordinarie FM. Valberedningen ska följa 
verksamheten för att till FM lämna förslag till 
val enligt punkterna 13–15 och 17 i 13 §. 
Valberedningen upprättar på begäran även 
förslag till annat val enligt FM eller FS beslut.  

16 § VALBEREDNINGEN   
Valberedningen ska bestå av ordförande och 
vice ordförande, med olika kön, en eller två 
ungdomsrepresentanter samt representant av 
olika kön enligt av förbundsstyrelsen upprättat 
schema för var och en av SvSF sektioner. I de 
fall det är två ungdomsrepresentanter ska de 
vara av olika kön. Valberedningen fungerar till 
och med nästa ordinarie FM. Valberedningen 
ska följa verksamheten för att till FM lämna 
förslag till val enligt punkterna 13–15 och 17 i 
13 §. Valberedningen upprättar på begäran 
även förslag till annat val enligt FM eller FS 
beslut.  

  
Plan för sektionerna (juridiskt kön M=Man, K=Kvinna)  
  
  2021  2022  2023  2024  2025  2026  
Gevär  K  M  M  K  K  M  
Pistol  K  K  M  M  K  K  
Viltmål  M  K  K  M  M  K  
Lerduvor  M  M  K  K  M  M  
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Motion om digitalt deltagande på Skytteforum och Förbundsstämman  
  
Bakgrund   
Två gånger om året träffas representanter från hela skyttesverige för att diskutera förbundets 
framtid. Den ena träffen är det årsmötet för förbundet och den andra träffen är Skytteforum som av 
tradition hålls i november. På dessa träffar har distrikten tre representanter, varav en ska vara under 
25 år, plus att sektionsstyrelseledamöterna brukar vara närvarande.    

Erfarenheten man får efter att ha varit med vid ett antal tillfällen är att det är samma personer som 
går på dessa träffar. Det är mestadels bekanta ansikten. Vid mötestillfällen i Bromma tar dessutom 
sektionsstyrelserna en stor del av platserna, utan att egentligen ha så stor glädje av informationen 
som presenteras. Vilka skulle då ha nytta av informationen som ges på skytteforum? Och vilka borde 
vara intresserade av vad som beslutas på årsmötet? Jo, medlemmarna ute i distrikt och föreningar.   

Det senaste året har både förbundsårsmöte och skytteforum behandlats digitalt, vilket har gått 
smidigt och bra. Därför föreslår vi att det även i framtiden ska finnas möjlighet för de som är 
intresserade att delta, att medverka digitalt. Detta oavsett om personen har formell rösträtt på 
årsmötet eller är utsedd av distriktet att åka på skytteforum. Kostanden är minimal, men ger 
möjlighet för fler föreningar att delta från hela landet. Med informationen de hör kan de i sin tur ta 
med sig direkt till sin förening och utveckla verksamheten där. Till exempel diskuterades det om 
jämställdhet på skytteforum i november. En fråga som alltid är aktuell och som fler föreningar borde 
lära sig mer om. Med möjligheten att delta digitalt skulle kunskapen kunna gått ut till fler personer 
som kunde fått sig en tankeställare och utifrån gruppdiskussioner kunnat fått med sig något inspel till 
sin förening.   
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    "personal_id": "d6738b34b69f6cf2a25e059f4679c145333f86be3817095103fc96a847de3b95",
    "sign_ip": "213.66.116.11",
    "full_name": "JONAS EDMAN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "213.66.116.11",
      "orderRef": "28510144-e6cc-4783-823f-1dddcaff8177",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "JONAS EDMAN",
    "signed_files": [
      {
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    "sign_ip": "81.236.29.107",
    "full_name": "Jimmy Olof Persson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.236.29.107",
      "orderRef": "7d81c2d4-d855-4104-bfce-57d2a08f6bff",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Jimmy Olof Persson",
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    "personal_id": "0e1ac18cced76a8025b635f54ebc6d9d1a9c5e50b2fc0749bf9801cf063d5421",
    "sign_ip": "95.140.187.165",
    "full_name": "Filip Stefan Emil Andersson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "95.140.187.165",
      "orderRef": "72dffc81-9eda-4b03-a13c-dfa54bd9c8bf",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Filip Stefan Emil Andersson",
    "signed_files": [
      {
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    "sign_ip": "91.130.4.165",
    "full_name": "Ingrid Helena Katarina Katta Kattis Andersson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "91.130.4.165",
      "orderRef": "69cdd830-e6aa-4894-9a23-c5e24a755783",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Ingrid Helena Katarina Katta Kattis Andersson",
    "signed_files": [
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    "sign_ip": "95.192.67.209",
    "full_name": "Birgit Karina Margareta Joelsson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "95.192.67.209",
      "orderRef": "39adf995-5422-498c-a2da-f894ea6d95ec",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Birgit Karina Margareta Joelsson",
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FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2021 
Förbundsmöte med Svenska Skyttesportförbundet söndag 16 maj 2021 kl. 13.00 
Mötet hölls via video- och ljudkonferensplattformen ZOOM  
 
ÅM21-1 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 19 av 20 distrikt 
deltog vid mötet med representation av 62 av totalt 66 röster. 
 


ÅM21-2 Fråga om mötet stadgeenliga utlysning. 
Beslut: Förbundsmötet fastställde att mötet var stadgeenligt utlyst 4 mars 2021. 
Publicering på hemsidan www.skyttepsort.se. Annonsering har gjorts på RF:s 
officiella organ (60 dagar gäller) Handlingarna till mötet har kungjorts på hemsidan 
www.skyttepsort.se (21 dagar gäller) 
 


ÅM21-3 Fastställande av föredragningslista för årsmötet. 
Beslut: Föredragningslistan fastställdes av förbundsmötet. 
 


ÅM21-4 Val av ordförande för mötet. 
Valdes: Jimmy Persson, Sundsvall 
 


ÅM21-5 Val av sekreterare för mötet. 
Valdes: Kattis Andersson, Diö 
 


ÅM21-6 Val av två personer jämte mötesordföranden justera mötets protokoll och 
vid behov vara rösträknare. 
Vid årets förbundsmöte bistår Alexander Karlsson och Jonas Edman vid 
rösträkning (digitalt röstande i forumet ZOOM)  
Valdes: SDF representant Karina Joelson, Östergötland och Filip Andersson, 
Västermanland valdes att justera protokoll.  
 


ÅM21-7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen samt ekonomisk rapport; resultat- och 
balansräkningen gicks igenom (bifogas originalprotokollet)  


 



http://www.skyttesport.se/





 


SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 


Kommentar till resultat- och balansräkning: Jonas Edman informerar om ett skrivfel i 
dokumentet Resultaträkning vid rubriken Kvarstående belopp överförts i ny räkning. 
Där står beloppet 5 167 250 kr i kolumn 2020-01-01 – 2020-12-31. I not 12 hittas 
korrekt belopp; 5 381 116 kr. 
Beslut: Verksamhets-, förvaltningsberättelsen och den ekonomiska rapporten 
genomgången. Förbundsmötet godkände verksamhetsberättelse och 
förvaltningsberättelse efter rättelse av skrivfel enligt ovan och lades därefter till 
handlingarna.  


 
ÅM21-8 Föredragning av revisorernas berättelse 


Stefan Norell, Grant Thornton auktoriserad revisor föredrog revisionsberättelsen 
(bifogas originalprotokollet). Revisor tillstyrker att förbundsmötet fastställer resultat- 
och balansräkning samt tillstyrker förbundsmötet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 
Föredragning av lekmannarevisorernas berättelse.  
Mats Fagerström, Lekmannarevisorn föredrog lekmannarevisorernas berättelser 
(bifogas originalprotokollet) Lekmannarevisor tillstyrker att förbundsmötet fastställer 
resultat- och balansräkning för 2020 samt tillstyrker att förbundsmötet beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 2020. 
Beslut: Förbundsmötet fastställer berättelser från revisor och lekmannarevisor för 
2020. 
 


ÅM21-9 Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning.  
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av förbundsmötet för 2020. 


 
ÅM21-10 Behandling av proposition 1, 2 och 3 samt motion 1. 


Proposition 1 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition 1: Låta förbundsmötet fastställa 3-årig 
verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar i stället för verksamhetsplan och 
budget.  
Beslut proposition 1:  
Förbundsmötet beslutade enligt förslag, ändringar i SvSF stadgar; 13 § Ärende vid FM 
punkt 11. 23 § Åliggande (FS) 3 samt 5 punkt. Stadgeändringar gäller från 2022. 
Notera att vid förbundsmötet 2022 ska mötet även besluta om ekonomiska ramar för 
då innevarande år, 2022.   


 
Proposition 2 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition: Höja bestraffningen för enskilda medlemmar så att 
den får verkan både när det gäller belopp och möjlighet att delta i verksamhet.  
Beslut proposition 2:  
Förbundsmötet beslutade efter omröstning att justera stadgarna enligt proposition 
där propositions maxbelopp med 500 000 kr justerats till maxbelopp med 100 000 kr, 
ändringar i SvSF stadgar; 48 § Bestraffningsärende. Stadgeändringen gäller från 2022.  
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Proposition 3 (bifogas originalprotokollet): 
Bo Ohlsson föredrog proposition: Förtydliga sammansättningen i valberedningen för 
att säkerställa att SvSF uppfyller RF:s jämställdhetskrav i SF:s valberedningar.  
Hans Lundkvist kommenterade att i de fall man inte kan hitta 
ungdomsrepresentanter av olika kön innebär det att en plats blir vakant. Bo Ohlsson 
påpekade att det bara gäller förbundets valberedning.  
Beslut proposition 3:  
Förbundsmötet beslutar enligt förslag. Ändringar i SvSF stadgar; 13 § Ärenden vid FM 
punkt 19 samt 16 § Valberedningen. (Stadgeändringen gäller från 2022) 
 
Motion 1 (bifogas originalprotokollet): 
Motion från motionärer: Västmanlands Skyttesportförbund  
Kort sammanfattning motion: Västmanlands SF föreslår  
- att det ska finnas möjlighet att delta digitalt för alla intresserade medlemmar 
(förtydligande; personer som är medlem i en av SvSF anslutna föreningar) vid 
förbundets årsmöten och skytteforum.  
- att arbetet redovisas inför skytteforum 2021  
Kort sammanfattning av motionssvar: BO föredrar FS Svar: FS anser att mycket i 
motionen är bra synpunkter. Stadgarna ger redan nu enskild medlem rätt att närvara 
vid FM. När det gäller skytteforum utreder kansliet frågan hur man praktiskt kan lösa 
deltagandet dels vid årsmötet, dels på skytteforum där informationspassen ev. kan 
erbjudas digitalt eller inspelade. Vid gruppdiskussionerna är digitalt deltagande inte 
möjligt. FS föreslår att motionen ska anses besvarad.   
Beslut motion:  
Förbundsmötet bifaller motionen efter ändring i motion av motionär. Ändringen 
gäller ska till bör; ”att det bör finnas möjlighet att delta digitalt” o s v 


 
ÅM21-11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år.  


Bo Ohlsson föredrar VB o Jonas Edman föredrar Budget: Verksamhetsplan och 
budget för nästkommande år som också hade en genomgång 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 fastställde verksamhetsplan och budget för 2021, FS ges 
möjlighet att justera budget under året beroende på pandemins påverkan på 
verksamheten. 
 


ÅM21-12 Fastställande av inträdes-, medlems- och övriga avgifter för nästkommande år.  
Inlägg FS föreslår oförändrade 
Beslut Förbundsmötet beslutade om oförändrade avgifter för 2022 enligt följande: 
Inträdesavgift  Finns ej 
Föreningens årsavgift till förbundet SEK 1 500/förening 
Tävlingslicens senior SEK     300/person 
Tävlingslicens junior SEK     150/person 
Provtagning skyttekort SEK       50/provtagning        
 


ÅM21-13 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. 
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ÅM21-14 Val på två år av två ledamöter i FS (och eventuella fyllnadsval) 


Valberedningen föreslog omval för Kattis Andersson, Diö och Janine Kettels, Höör 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Kattis 
Andersson, Diö och Janine Kettels, Höör som ledamöter för en tid av två år. 


 
ÅM21-15 Val på ett år av två ungdomsrepresentanter (högst 25 år) i FS 


Valberedningen föreslog omval för Erika Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, 
Växjö båda på ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt valberedningens förslag. Omval för Erika 
Lännström, Mariefred och Lucia ter Harkel, Växjö som ungdomsrepresentanter i 
förbundsstyrelsen för en tid av ett år.  


 
ÅM21-16 Fastställande av två ledamöter, med olika kön, i FS från respektive sektion (valda 


vid respektive sektionsmöte)  
Gevär: Mikael Svensson, Alvesta och Emma Wallerström, Falun 
Pistol: Maria Jermolin, Sveg och Mattias Thomsson, Hasslö 
Lerduva: Therese Lundqvist, Uppsala och Bertil Nilsson, Hestra 
Viltmål: Patrik Wilhelmsson, Långaryd och Josefin Warg, Stockholm 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val.  
 


ÅM21-17 Val på ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa.  
Valberedningen föreslog omval för revisor Stefan Norell, Grant Thornton 
auktoriserad revisor och nyval för revisorssuppleant Josefine Fors, Grant Thornton 
auktoriserad revisor.   
ett år av en revisor och två lekmannarevisorer samt ersättare till dessa. 
Valberedningens förslag för lekmannarevisorerna blev omval av Marie Franzon, 
Östersund och för Mats Fagerström, Rödby. 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:  
Omval för Stefan Norell, Grant Thornton, auktoriserad revisor.  
Och nyval för Josefine Fors, Grant Thornton, ersättare för auktoriserad revisor.  
Båda på en tid av ett år.  
Lekmannarevisor och ersättare för denne:  
Omval för Marie Franzon, Östersund, lekmannarevisor och Mats Fagerström, Rödeby, 
lekmannarevisor. Som ersättare lekmannarevisor omvaldes Erika Sjöö, Boden och 
Gösta Dahlberg, Sköndal.   
 


ÅM21-18 Beslut om ombud och ersättare till Riksidrottstämman.    
Förbundsmötet 2020 gav styrelsen mandat att utse representanter och ersättare till 
RIM 2021 som hålls 28–30 maj digitalt. Johan Carlson, Thomas Skarpsvärd, Alexander 
Karlsson, Therese Lundqvist och Kattis Andersson 
Beslut: FS får mandat att utse representanter till RIM.  
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ÅM21-19 Val av ordförande och vice ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i 
valberedningen. 
Lekmannarevisorernas föreslog omval för Ulla Samuelsson som ordförande samt 
omval för vice ordförande Lars Björk. Omval av ungdomsrepresentant Anna Grönlund 
och nyval för Sara Stammeströ. För en tid av ett år. 
Valdes: Förbundsmötet valde enligt lekmannarevisorernas förslag. Omval för Ulla 
Samuelsson som ordförande, omval för Lars Björk som vice ordförande och 
ungdomsrepresentanter i SvSF valberedning, omval för Anna Grönlund samt nyval för 
Sara Stammeströ, samtliga på en tid av ett år.   
 


ÅM21-20 Fastställande av två ledamöter per sektion, valda vid respektive sektionsmöte, att 
ingå i SvSF:s valberedning och följa plan för sektionernas representation.  
Mötet fastställde för: 
2021 Kvinna, Gevär: Veronica Rosendahl, Köping och Bert-Ove Hägglund, Ramselefors  
2021 Kvinna, Pistol: Zenitha Bjuhr, Öckerö och Andreas Möller, Jokkmokk 
2021 Man, Lerduva: Nyval för Stefan Pyk, Förslöv och Annika Friberg, Örkelljunga 
2021 Man, Viltmål: Anders Larsson, Piteå och Maria Bergström, Glava. 
Beslut: Förbundsmötet fastställde sektionsmötenas val och följer valberedningens plan 
för 2021, enl. proposition 3. 
 


ÅM21-21 Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden. 
 


ÅM21-22 Mötet avslutas. 


Mötesordförande, Jimmy Persson tackar för deltagande och ordförande Bo Ohlsson 
tackar för fortsatt förtroende samt tackar Jimmy Persson för ett bra möte. 
Traditionsenligt följs förbundsmötet av medaljutdelning. Likt i fjol flyttas denna punkt 
till Skytteforum 20–21 november 2021, med förhoppning om en möjlig fysisk träff 
där medaljutdelning kan genomföras. 
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Bilagor 
 
 
 
Förslag till Proposition 1, Förbundsmöte 2021  
  
Sammanfattning: Låta förbundsmötet fastställa 3-årig verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar i 
stället för verksamhetsplan och budget.  
  
Motivering: Vi har årsmötet i maj som fastställer årsplanen för innevarande år. Det är varken 
praktiskt eller relevant. I stället är det bättre att årsmötet fastställer en treårig verksamhetsinriktning 
som uppdateras varje år med mindre korrigeringar.  
  
  


Nuvarande utseende i SvSF stadgar  Förslag nya stadgar  
13 § ÄRENDEN VID FM  
11. fastställande av verksamhetsplan och  
budget för nästkommande år;  
  


11. fastställande av verksamhetsinriktning och 
ekonomiska ramar för kommande treårsperiod;  


23 § ÅLIGGANDEN (FS)  
3. upprätta och årligen aktualisera SvSF 
långsiktiga verksamhetsplan och ange bestämda 
mål att ligga till grund för  
sektionernas program- och budgetarbete;  
  


3. upprätta och årligen aktualisera SvSF 
långsiktiga verksamhetsinriktning och ange 
bestämda mål att ligga till grund för  
sektionernas program- och budgetarbete;  
  


5. sammanställa SvSF totalprogram samt 
utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget att föreläggas FM;  
  


5. sammanställa SvSF verksamhetsplan samt 
utarbeta förslag till verksamhetsinriktning och 
ekonomiska ramar att föreläggas FM;  
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Förslag till Proposition 2, Förbundsmöte 2021  
  
Sammanfattning: Höja bestraffningen för enskilda medlemmar så att den får verkan både när det 
gäller belopp och möjlighet att delta i verksamhet.  
  
Motivering: Vi har haft fall med personer som trakasserat andra medlemmar och ser ett behov att 
kunna hantera detta på något sätt.  
  
  


Nuvarande utseende i SvSF stadgar  Förslag nya stadgar  
48 § Bestraffningsärende  
I bestraffningsärenden gäller RF stadgar. Böter 
om högst 20 000 kronor får dömas till enskild 
person.  


48 § Bestraffningsärende  
I bestraffningsärenden gäller RF stadgar. Böter 
om högst 500 000 kronor får dömas till enskild 
person eller förening.  
Avstängning kan dömas enskild person enligt RF 
stadgar men kan även omfatta träning i 
anläggning som disponeras av den dömdes 
förening, eller annan förening som är medlem i 
SvSF  
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Förslag till Proposition 3, Förbundsmöte 2021  
  
Sammanfattning: Förtydliga sammansättningen i valberedningen för att säkerställa att vi uppfyller 
RF:s jämställdhetskrav i SF:s valberedningar.  
  
Motivering: Detta är något vi är ålagda att göra om vi önskar behålla våra bidrag från RF.   
 
 


Nuvarande utseende i SvSF stadgar  Förslag nya stadgar  
  
13 § Ärenden vid FM  
19. val på ett år av ordförande och vice 
ordförande, samt två ungdomsrepresentanter i 
valberedningen;  


13 § Ärenden vid FM  
19. Val till valberedningen på ett år av 
ordförande och vice ordförande, samt en eller 
två ungdomsrepresentanter.   


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. Den fungerar till och med 
nästa ordinarie FM. Valberedningen ska följa 
verksamheten för att till FM lämna förslag till 
val enligt punkterna 13–15 och 17 i 13 §. 
Valberedningen upprättar på begäran även 
förslag till annat val enligt FM eller FS beslut.  


16 § VALBEREDNINGEN   
Valberedningen ska bestå av ordförande och 
vice ordförande, med olika kön, en eller två 
ungdomsrepresentanter samt representant av 
olika kön enligt av förbundsstyrelsen upprättat 
schema för var och en av SvSF sektioner. I de 
fall det är två ungdomsrepresentanter ska de 
vara av olika kön. Valberedningen fungerar till 
och med nästa ordinarie FM. Valberedningen 
ska följa verksamheten för att till FM lämna 
förslag till val enligt punkterna 13–15 och 17 i 
13 §. Valberedningen upprättar på begäran 
även förslag till annat val enligt FM eller FS 
beslut.  


  
Plan för sektionerna (juridiskt kön M=Man, K=Kvinna)  
  
  2021  2022  2023  2024  2025  2026  
Gevär  K  M  M  K  K  M  
Pistol  K  K  M  M  K  K  
Viltmål  M  K  K  M  M  K  
Lerduvor  M  M  K  K  M  M  
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Motion om digitalt deltagande på Skytteforum och Förbundsstämman  
  
Bakgrund   
Två gånger om året träffas representanter från hela skyttesverige för att diskutera förbundets 
framtid. Den ena träffen är det årsmötet för förbundet och den andra träffen är Skytteforum som av 
tradition hålls i november. På dessa träffar har distrikten tre representanter, varav en ska vara under 
25 år, plus att sektionsstyrelseledamöterna brukar vara närvarande.    


Erfarenheten man får efter att ha varit med vid ett antal tillfällen är att det är samma personer som 
går på dessa träffar. Det är mestadels bekanta ansikten. Vid mötestillfällen i Bromma tar dessutom 
sektionsstyrelserna en stor del av platserna, utan att egentligen ha så stor glädje av informationen 
som presenteras. Vilka skulle då ha nytta av informationen som ges på skytteforum? Och vilka borde 
vara intresserade av vad som beslutas på årsmötet? Jo, medlemmarna ute i distrikt och föreningar.   


Det senaste året har både förbundsårsmöte och skytteforum behandlats digitalt, vilket har gått 
smidigt och bra. Därför föreslår vi att det även i framtiden ska finnas möjlighet för de som är 
intresserade att delta, att medverka digitalt. Detta oavsett om personen har formell rösträtt på 
årsmötet eller är utsedd av distriktet att åka på skytteforum. Kostanden är minimal, men ger 
möjlighet för fler föreningar att delta från hela landet. Med informationen de hör kan de i sin tur ta 
med sig direkt till sin förening och utveckla verksamheten där. Till exempel diskuterades det om 
jämställdhet på skytteforum i november. En fråga som alltid är aktuell och som fler föreningar borde 
lära sig mer om. Med möjligheten att delta digitalt skulle kunskapen kunna gått ut till fler personer 
som kunde fått sig en tankeställare och utifrån gruppdiskussioner kunnat fått med sig något inspel till 
sin förening.   
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