Vittsjö Skytteförening
Protokoll – Årsmöte 21/2-2016
Plats: Skyttegården, Ramnsjövägen 32, Vittsjö
Närvarande röstberättigade: 15 medlemmar, inkl. den sittande styrelsen

§ 1. Styrelseordföranden Anders Larsson förklarade årsmötet öppnat.
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Anders Larsson, samt till sekreterare för mötet valdes Anders
Olandersson.
§ 3. Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare valdes
Bertil Bengtsson och Rolf Karlsson.
§ 4. Det fastslogs att mötet var stadgeenligt utlyst.
§ 5. Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen vilken godkändes i befintlig form.
§ 6. Kassa- och revisionsberättelserna föredrogs och godkändes.
§ 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8. Mötet fastställde att medlemsavgifterna för 2017 skall vara oförändrade:
a) Ungdom 100:b) Vuxen (endast gevär) 300:c) Vuxen (gevär och pistol) 600:§ 9. Till ordförande för 2 år som jämte kassören Jonas Olsson tecknar föreningen var för sig, omvaldes
Anders Larsson.
§ 10. Till sekreterare för 2 år omvaldes Anders Olandersson.
§ 11. Till ledamöter för 2 år nyvaldes Bengt Granelli, samt omvaldes Carina Olsson och Martin Olin.
§ 12. Till suppleanter för 1 år nyvaldes Dions Istrefi, samt omvaldes Rolf Karlsson.
§ 14. Till revisorer för 1 år nyvaldes Bodil Larsson, samt omvaldes Martin Larsson. Till
revisorssuppleant för 1 år omvaldes Bo Dolkov.
§ 15. Till tillsynsman för skjutbanan för 1 år omvaldes Anders Olandersson.
§ 16. Till banchef för 1 år omvaldes Mats Wikström.
§ 17. Till valberedning för 1 år nyvaldes Jonny Dolkov och Ola Edvardsson.
§ 18. Som övrig fråga uttalade ordföranden en vädjan om att vi behöver fler funktionärer som ansvarar
för vårt luftskytte för ungdomar.
§ 19. Premier, priser, pokaler och märken delades ut enl. bilagd lista till detta protokoll.
§ 20. Ordföranden Anders Larsson förklarade årsmötet avslutat.

Bilagor:
Lista för priser, pokaler och märken 2015
Postlista 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Kassa- och revisionsberättelse 2015
Budget 2016
Verksamhetsplan 2016

Ordförande

_________________________________
Anders Larsson

Justeras

_________________________________
Bertil Bengtsson

Vittsjö 21/2-2016
Vid protokollet

________________________________
Anders Olandersson

Justeras

________________________________
Rolf Karlsson

Verksamhetsberättelse
för Vittsjö Skytteförening avgiven till föreningens årsmöte 2016
Styrelsen för Vittsjö Skytteförening får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse över 2015 års
verksamhetsår 2015-01-01 – 2015-12-31.
Styrelsen har under året bestått av Anders Larsson ordförande, Andreas Larsson, Jonas Olsson, Anna-Lena
Päkkilä, Anders Olandersson, Jan-Erik Larsen, Martin Olin, Carina Olsson och Jonny Dolkov. Styrelsen har
under verksamhetsåret haft 9 sammanträden.

Skytteverksamheten
Verksamhetsåret startade med säsongsstarten för luftgevärs-, luftpistol- och elektronskyttet i januari månad i
skyttegården, och dessa pågick fram till december månad med ett sommaruppehåll från mitten av juni till mitten
av augusti månad. Ungdomar från den s.k. fritidsgruppen samt elever i mellanstadiet har fått möjlighet att prova
på skytte i vår lokal. Det har i genomsnitt varit 8-10 deltagare per tillfälle.
På skjutbanan i Lehult har det varit bänkskytte tillsammans med öppna riktmedel, fria gevär de flesta söndagar
under året och det har i genomsnitt varit 3-4 deltagare. En tävling i bänkskytte med luftgevär hölls 22/8, och med
kaliber 22LR 23/8. Ett 20-tal skyttar deltog.
Automatvapenskytteverksamheten på Lehultsbanan startade den 29 mars och avslutades den 4 oktober, den har i
år bestått av 7 tillfällen med kpistskytte (mästerskapet medräknat). Det har i genomsnitt varit mellan 3-4
deltagare per tillfälle.
Deltagarantalet i krutpistolverksamheten i precision på onsdagar och söndagar under året, har i genomsnitt varit
6 st. PPC-skytte har genomförts vid 4-6 tillfällen och det har i genomsnitt varit 3-4 deltagare. Det har varit ett
mästerskap i båda grenarna i slutet av säsongen. Även skjutning med fripistol har genomförts ett fåtal gånger.
Planeringen och arbetet med att utöka med fler skjutplatser på pistolbanan har fortsatt under året, målet är även
att både befintliga och nya kulfång kommer att bytas ut till miljökulfång. Flera andra förändringar av banan har
diskuterats under året, och målet är att förändringarna ska genomföras under 2016.
På långdistansluftgevärsskyttet på Lehultsbanan har det i genomsnitt varit 5-6 deltagare per tillfälle. Det har
arrangerats två tävlingar i grenen Field Target (Snapphanesmällen I och II). En fältbana med olika avstånd till
målen har tagits ut runt Lehultsbanan, målet är att på sikt göra denna tillgänglighetsanpassad. Den första
tävlingen hölls 24/5, den andra 15/8. Båda tävlingarna har fått bra kritik. Det har diskuterats flitigt om dem i
skyttekretsar och det har uttalats att det varit VM-klass på dem. Även lokaltidningen har gjort reportage.
Föreningen har även varit representerad externt i kpistskyttet med mellan 1-3 deltagare i tävlingar på andra banor
eller skjutfält runt om i Skåne, både i grenarna bana och i fält.
Vi har under året haft problem med olovliga skjutningar, nedskräpning samt vandalisering på Lehultsbanan.
Detta problem är svårt att komma åt utan att ständigt bevaka banan, alla medlemmar behöver hjälpas åt för att
motverka detta.
I övrigt har det ej schemalagda skyttet på Lehultsbanan varit relativt omfattande.

Övriga aktiveter och händelser
En arbetsdag genomfördes på Lehultsbanan 22/3. Det var 4 deltagare + 1 deltagare som var där halva tiden.
Arbeten som genomfördes var städning/uppröjning av stora delar av banan, vilket verkligen var av behovet.
Förutom detta flyttades cykelskjulet till 100 m-vallen för få väderskydd till skjutborden. Den trasiga bommen vid
100 m-vallen monterades bort och ersattes av en länk med varningsskylt på. Tavelställen på stora banan fick en
översyn och arbetet med tillverkning av nya tavelställ påbörjades.
En arbetsdag på Skyttegården 19/4 ställdes in, eftersom det endast kom två personer. En ny genomfördes 15/6.

En prova på-dag hölls för luftgevärsskytte mot fallmål vid Skyttegården 9/5, där möjlighet till skytte utomhus
mot fallmål samt ordinarie skytte inomhus fanns.
En av serietävlingarna (KpB) för Göingekretsen hölls på Lehultsbanan 23/5, med 17 deltagare.
Föreningen deltog i vanlig ordning på Vittsjödagen 13/6, med försäljning av sillamackor, lotterier, kokt korv och
läsk. Intresserade erbjöds att prova på luftskytte.
Föreningen deltog på julmarknaden i Folkets Hus i Emmaljunga 6/12, med luftskytte, korvgrillning och lotterier.
Förberedelser för att gjuta nytt golv vid skjutplatserna i Skyttegården samt röjning av träd och buskar mot sjön
har genomförts under året.

Medlemsantal 2015: 86 st.

Vittsjö 2016-01-26
Styrelsen gm.

______________________________________
Anders Olandersson, sekr.

Lista för priser, pokaler och märken 2015
Vandringspriser
Gevär öppna sikten
Vakant
Gevär 300m diopter klass 1-2
Vakant
Gevär 300 m diopter klass 3-4
Vakant
Kpist
Kristian Svensson
Luftgevär sittande utan stöd
Vakant
Elektronskytte
Anna-Lena Päkkilä
Luftgevär L7
Vakant
Luftgevär L9
Vakant
Luftgevär L11
Melvin Johannesson
Krutpistol bana
Görgen Alm
Årets bragd + 500 kr
Vakant
Flitpriset
Vakant
Uppstickarpriset
Melvin Johannesson
Korthåll
Vakant
Nils Pålssons minnespris
Vakant
Märken
Kpist bana, silver
Kristian Svensson
Kpist bana, guld
Kristian Svensson
Krutpistol, brons
Dionis Istrefi
Krutpistol, brons
Marcus Abrahamsson
Krutpistol, brons
Martin Abrahamsson
Krutpistol, silver
Rolf Karlsson
Krutpistol, guld
Görgen Alm
Krutpistol, guld
Robin Schalin
Krutpistol, lägre årsmärke två stjärnor
Martin Ohlin
Krutpistol, lägre årsmärke en stjärna
Bengt Granelli
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, en stjärna
Jan-Åke Jonasson
Krutpistol, inteckning i högre årsmärke, -brons
Bertil Bengtsson

