Vittsjö Skytteförening
Protokoll – Årsmöte 22/2-2017
Plats: Skyttegården, Ramnsjövägen 32, Vittsjö
Närvarande röstberättigade: 19 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 Bengt Granelli.
§ 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 2018 skall vara oförändrade:
a) Ungdom 100:b) Vuxen (endast gevär) 300:c) Vuxen (gevär och pistol) 600:§ 9. Till vice ordförande för 2 år omvaldes Andreas Larsson.
§ 10. Till kassör för 2 år som jämte ordföranden Anders Larsson tecknar föreningen var för sig,
omvaldes Jonas Olsson.
§ 11. Till ledamöter för 2 år nyvaldes Rolf Karlsson, samt omvaldes Anna-Lena Päkkilä.
§ 12. Till suppleanter för 1 år nyvaldes Jan-Erik Larsen och Mattias Jönsson.
§ 13. Till revisorer för 1 år omvaldes Bodil Larsson och Martin Larsson. Till revisorssuppleant för 1 år
omvaldes Bo Dolkov.
§ 14. Till tillsynsman för skjutbanan för 1 år omvaldes Anders Olandersson.
§ 15. Till banchef för 1 år omvaldes Mats Wikström.
§ 16. Mötet beslutade att styrelsen ska utgöra valberedning fram till nästa årsmöte.
§ 17. Övriga frågor
a) Håkan Sterner meddelade att rekrytering till luftskyttet utomhus ej lyckats, idag är det
endast han och Robert Bohlin som är aktiva inom den grenen. En ny Snapphanesmäll
(förbundstävling) kommer att hållas sista veckan i maj alternativt första veckan i juni.
b) Anders Larsson informerade om luftskyttet inomhus, att fler barn/ungdomar behövs, samt
om ett kommande försök att aktivera skoltrötta elever.
c) Svartkrutsskytte och eventuellt skyttekort för detta diskuterades, information om detta
finns i så fall hos Svenska Svartkrutsskyttefederationen.

d) Oskar Enge undrade över tillåtna skjuttider på Lehultsbanan, information gavs om dessa.
§ 18. Premier, priser, pokaler och märken delades ut enl. bilagd lista till detta protokoll.
§ 19. Ordföranden Anders Larsson förklarade årsmötet avslutat.

Bilagor:
Lista för priser, pokaler och märken 2016
Postlista 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Kassa- och revisionsberättelse 2016
Budget 2017
Verksamhetsplan 2017
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Verksamhetsberättelse
för Vittsjö Skytteförening avgiven till föreningens årsmöte 2017
Styrelsen för Vittsjö Skytteförening får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse över 2016 års
verksamhetsår 2016-01-01 – 2016-12-31.
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 Bengt Granelli. Styrelsen har
under verksamhetsåret haft 11 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. Det har i genomsnitt varit 1-2 deltagare per tillfälle.
På skjutbanan i Lehult har det varit schemalagt bänkskytte tillsammans med öppna riktmedel, fria gevär var
tredje söndag under året och 3 tävlingar har hållits. Dessa har i genomsnitt haft 4-5 deltagare per tillfälle.
Deltagarantalet i verksamheten med krutpistolskytte på onsdagar och söndagar vid 37 tillfällen under året, har i
genomsnitt varit 5-6 deltagare. 4 månadstävlingar och 1 föreningsmästerskap har hållits. Även PPC-skytte har
genomförts på söndagar och 9 tävlingar har hållits, dessa har i genomsnitt haft 5-6 deltagare per tillfälle.
Planeringen och arbetet med att utöka med fler skjutplatser för pistol har fortsatt under året, målet är även att
både befintliga och nya kulfång ska vara miljökulfång. Flera andra förändringar av banan har diskuterats under
året, och målet är att de ska genomföras under 2017. Större arbeten har genomförts på båda banorna, då de blev
säkerhetsmässigt underkända vid årets besiktning. En ny bod att värma sig och förvara material i har byggts vid
25 m-pistolbanan, denna har Rolf Karlsson sponsrat vilket vi tackar för. Vi har även fått 5 galvade tavelställ samt
tak att montera över blinderingen av en skytteförning i Falsterbo.
Automatvapenskytteverksamheten på Lehultsbanan startade den 3 april och avslutades den 4 oktober, den har i
år bestått av 6 tillfällen med kpistskytte (mästerskapet medräknat). Det har i genomsnitt varit mellan 1-3
deltagare per tillfälle. Den 14/5 hölls serietävling kpist bana för Göingekretsen, 18 skyttar deltog. Föreningen har
även varit representerad externt med mellan 1-3 deltagare i tävlingar på andra banor eller skjutfält runt om i
Skåne, både i grenarna kpist bana och i kpist fält. Exempel på placeringar är: 3:e plats Skånskt mästerskap (KpF),
1:a och 2:a plats KpF3 Skånefält 1, 1:a plats KpF3 och 2:a plats KpB3 KA2-träffen, 2:a plats Skånskt
mästerskap ställning, 1:a plats KpB3 Svenskt mästerskap ställning och 4:e plats i KpB3 Svenskt mästerskap
liggande.
Gällande långdistansluftgevärsskyttet på Lehultsbanan har det varit schemalagd verksamhet, men med ett
sporadiskt deltagande. Det har arrangerats 2 uppskattade tävlingar i grenen Field Target (Snapphanesmällen III
och Midvintertävlingen). Vid den första tävlingen Snapphanesmällen III som hölls 15/5, var det 33 starter och 7
klasser. Den andra som hölls 10/12, var en inofficiell tävling och det var då 7 starter och 2 klasser. Föreningen
har även varit representerad i World Field Target Championship i Lissabon, med placeringen 108 av 223 i
klassen PCP 16 J senior.
En ny gren, svartkrutsskytte introducerades i årets schema för Lehultsbanan. Det har varit aktivitet cirka 10
fredagar, med i genomsnitt 3-4 deltagare per tillfälle. 2 månadstävlingar och 1 föreningsmästerskap har hållits.
Problemet med olovliga skjutningar, nedskräpning samt vandalisering på Lehultsbanan har minskat. Detta
problem är svårt att komma åt utan att ständigt bevaka banan, alla medlemmar behöver hjälpas åt för att
motverka detta.
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Övriga aktiveter och händelser
Arbeten med att förbättra lokalen för luftskyttet i Skyttegården har genomförts, 9/1 hölls en arbetsdag där
åtgärder inför en planerad gjutning av nytt golv i skjutlokalen genomfördes. 18/7 och 16/8 genomfördes
gjutnings- och golvavjämningsarbeten. 22/8 och 29/8 genomfördes återställnings- och monteringsarbeten.
Några övriga arbeten i Skyttegården genomfördes vid arbetsdagar 1/5 och 15/5.
Under året kontaktade skolan oss för att höra om vi hade möjlighet att aktivera skoltrötta mellanstadieelever med
luftskytte, vilket vi ställde oss positiva till. Försöket beräknas starta under våren 2017.
Föreningen fick ett erbjudande om att deltaga under en föreningsdag i idrottshallen i Vittsjö 10/5 där 150-200
barn från kommunens fritidshem provade på skytte.
Under årets Vittsjödag 18/6 visade föreningen upp sig genom att sälja korv med bröd, sillamackor samt lotterier.
När det var arbetsdagar på Lehultsbanan 17/4 och 21/8 genomfördes allmän städning, räfsning och röjning samt
diverse andra underhållsarbeten.
Då mycket spån behövde fyllas på kulfångsvallen sponsrade Vittskövle såg oss med detta, ett 15-tal medlemmar
hjälpte sedan till att bära upp och sprida denna 19/11, 20/11 och 3/12.
Ett antal arbetsdagar har under årets ställts in p.g.a. för låg uppslutning. En förutsättning för att en ideell förening
ska kunna drivas samt ett krav för att behovsintyg för vapen ska kunna utfärdas, är att föreningens medlemmar är
med och hjälper till i verksamheten. Vi har under senare delen av året sett en klar förbättring gällande
uppslutningen.
Föreningen deltog även under julmarknaden i Emmaljunga 3/12, där vi sålde korv med bröd, dricka och lotterier.
I december togs ett styrelsebeslut om att vi framöver marknadsför vår luftskytteverksamhet i Skyttegården med
att vi har fri ammunition (inom rimliga gränser), oavsett om man är medlem eller ej. Ålder som detta gäller är
upp till 17 år. För att ha möjlighet att erhålla märken och medaljer måste man dock bli medlem.

Medlemsantal 2016: 70 st.

Vittsjö 2017-02-12
Styrelsen gm.

______________________________________
Anders Olandersson, sekr.
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Lista för priser, pokaler och märken 2016
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 – Bertil Perssons minnespris
Martin Olin
Årets bragd + 500 kr
Håkan Sterner
Flitpriset
Melvin Johannesson
Uppstickarpriset
Kjell Brodin
Korthåll
Vakant
Nils Pålssons minnespris
Vakant

Övriga priser
Luftgevär
Kjell Brodin
Pistol, svartkrut - Föreningsmästerskap – Smith & Wesson
Jan-Åke Jonasson
Pistol, svartkrut - Föreningsmästerskap – Colt
Mattias Jönsson
Pistol, svartkrut - Föreningsmästerskap – Mariette
Bengt Granelli
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Märken
Kpist fält, brons + silver + guld
Kristian Svensson
Krutpistol, brons
Oskar Enge
Krutpistol, brons
Mattias Jönsson
Krutpistol, silver
Martin Abrahamsson
Krutpistol, guld
Rolf Karlsson
Krutpistol, lägre årsmärke en stjärna
Jan-Åke Jonasson
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, en stjärna
Görgen Ahlm
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, två stjärnor
Bengt Granelli
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, tre stjärnor
Martin Olin
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