Vittsjö Skytteförening
Protokoll – Årsmöte 21/2-2018
Plats: Skyttegården, Ramnsjövägen 32, Vittsjö
Närvarande röstberättigade: 23 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 valdes Bertil Bengtsson och
Jonny Dolkow.
§ 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 2019 skall vara oförändrade:
a) Ungdom 100:b) Vuxen (endast gevär) 300:c) Vuxen (gevär och pistol) 600:§ 9. Till ordförande för 2 år nyvaldes Bengt Granelli. Detta efter omröstning via handuppräckning med
följande resultat:
a) Andreas Larsson: 8 röster
b) Bengt Granelli: 10 röster
c) Resterande röstberättigade avstod från att rösta
§ 10. Till sekreterare för 2 år omvaldes Anders Olandersson.
§ 11. Till ledamöter för 2 år nyvaldes Kristian Svensson och Paul Schydlowski. Till ledamöter för 1 år
nyvaldes Anders Larsson (fyllnadsval) och Mattias Jönsson (fyllnadsval).
§ 12. Till suppleanter för 1 år nyvaldes Martin Olin och Bertil Bengtsson. Detta efter omröstning via
handuppräckning med följande resultat:
a) Martin Olin: 15 röster
b) Joakim Nilsson: 2 röster
c) Bertil Bengtsson: 11 röster
§ 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. Till valberedning för 1 år nyvaldes Oskar Enge och Jan-Åke Jonasson, samt till
valberedningssuppleant för 1 år nyvaldes Leif Rådström.

§ 17. Övriga frågor
a) Jan-Åke Jonasson framförde en synpunkt om att föreningen bör verka för att
medlemsföreningarna i Svenska Skyttesportförbundet själva bör få möjlighet att utse egen
provförrättare för gevärsskyttekortet, d.v.s. samma upplägg som idag finns för
pistolskyttekortet. I dagsläget hålls examination för gevärsskyttekortet endast 2 ggr/år i
Skåne.
§ 18. Premier, priser, pokaler och märken delades ut enl. bilagd lista till detta protokoll. Bengt Granelli
tackade för förtroendet som ny styrelseordförande och delade ut ett halssmycke med en patron till
Carina Olsson, som tack för hennes värdefulla insatser vid skyttetillfällena på banan. Anders Larsson
tackade för sin period som styrelseordförande, vilken varat i imponerande 22 år.
§ 19. Ordföranden Anders Larsson förklarade årsmötet avslutat.

Bilagor:
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Ordförande

_________________________________
Bengt Granelli

Justeras

_________________________________
Bertil Bengtsson

Vittsjö 21/2-2018
Vid protokollet

________________________________
Anders Olandersson

Justeras

________________________________
Jonny Dolkow

Verksamhetsberättelse
för Vittsjö Skytteförening avgiven till föreningens årsmöte 2018
Styrelsen för Vittsjö Skytteförening får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse över 2017 års
verksamhetsår 2017-01-01 – 2017-12-31.
Styrelsen har under året bestått av Anders Larsson ordförande, Andreas Larsson, Jonas Olsson, Anna-Lena
Päkkilä, Anders Olandersson, Martin Olin, Carina Olsson, Rolf Karlsson, Mattias Jönsson 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 5-6 deltagare per tillfälle.
Deltagarantalet i verksamheten med krutpistolskytte precision på onsdagar vid 46 tillfällen och söndagar vid 16
tillfällen under året, har i genomsnitt varit 6-7 deltagare. 5 månadstävlingar och 1 föreningsmästerskap har hållits.
Utöver detta har 18 olika personer har skjutit PPC-skytte vid 7 tillfällen under året, med i genomsnitt 6 deltagare
per tillfälle. Tävlingar har genomförts vid varje tillfälle i denna gren, men då olika klasser blandats har det varit
svårt att utse en vinnare.
Söndagsförmiddagarna på Lehultsbanan har under året varit schemalagda skiftande mellan tre grenar:
a) Öppna riktmedel, fria gevär
b) Bänkskytte, fria gevär
c) Lediga för bokning, i första hand för kpist
Olika typer av gevärsskytte har genomförts på söndagsförmiddagarna och det har då varit 30 olika personer som
varit och skjutit, med i genomsnitt 7 deltagare per tillfälle. Tävlingar har genomförts även i detta skytte under
året.
Banan har under året blivit bokad för betydligt fler tillfällen med krutpistolskytte, svartkrutsskytte och
gevärsskytte, utöver de tillfällen som funnits med på skjutschemat.
Svartkrutsskytte introducerades i förra årets schema för Lehultsbanan. Det har under detta år varit aktivitet vid
cirka 30 tillfällen, med i genomsnitt 4-5 deltagare per tillfälle. 1 månadstävling och 1 föreningsmästerskap har
genomförts. Det schemalagda svartkrutsskyttet på torsdagar togs under året bort och allt svartkrutsskytte hölls
istället på fredagarna. Vi har under året haft några medlemmar som tävlat externt i denna gren, med framgångar i
ett antal större tävlingar.
Automatvapenskytteverksamheten på Lehultsbanan startade den 13 april och avslutades den 24 september, den
har i år bestått av ett 15-tal tillfällen med kpistskytte (mästerskapet medräknat). Det har i genomsnitt varit mellan
1-3 deltagare per tillfälle. Den 29/4 hölls en serietävling i kpist bana för Göingekretsen, 15 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: 1:a plats Skånskt
Mästerskap (ställning, seniorer, bana), 2:a plats SSM både i bana och i fält i klass KpB4/KpF4, 3:e plats Skånskt
Mästerskap (liggande, seniorer, bana) i klassen KpB3 samt 4:e plats SM (liggande, seniorer, bana).
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Övriga aktiveter och händelser
Arbetet med att åtgärda de anmärkningar vi fick vid skjutbanebesiktningen avslutades under början av året och
vi fick därmed förnyade tillstånd.
Glimåkra Skyttegille och Hjärsås Skytteförening kom och hälsade på oss 4/2 samt 8/4, de provade våra
elektroniska lufttavlor inför ett eget eventuellt införskaffande.
En arbetsdag med 7 deltagare hölls på Lehultsbanan 9/4. Resterande spån flyttades från området framför tavlorna
på den stora banan till den högra sidan om kulfångsvallen, gammalt målmateriel togs om hand, 200 m-vallen
rensades från vegetation och allmän städning genomfördes.
Den 25/4 och 2/5 aktiverade vi totalt 15 elever upp t.o.m. mellanstadiet med luftgevärsskytte, skolämnet var
elevens val och varade i 1 tim 20 minuter per gång.
En arbetsdag med 4 deltagare hölls vid Skyttegården 21/5, städning, röjning, gräsklippning, fönsterputsning
genomfördes.
Årets Vittsjödag 17/6 blev lyckad och det blev ett positivt resultat för föreningen på 2 055 kr. Eftersom Lions har
meddelat att de p.g.a. hög medelålder och bristande kraft inte har möjlighet att anordna detta evenemang
kommande år och inga andra hittills har tagit över ansvaret, blir det sannolikt inte fler Vittsjödagar under en
överskådlig tid framåt.
Ytterligare en arbetsdag med 7 deltagare hölls på Lehultsbanan 3/9. Åtgärder som genomfördes var röjning,
städning, sopning av tak, smörjning av ställ etc.
Arbetet med att färdigställa den nya boden vid pistolbanan har fortsatt. Väggarna har isolerats och fasaden har
målats. Golvet har såpoljebehandlats och en trappa har monterats.
Planering av ombyggnad av 25 m-pistolbanan har fortsatt, samt en del ändringar och byggnationer vid 100 mvallen har diskuterats.
Ytterligare en arbetsdag vid Skyttegården var schemalagd 8/10, men fick ställas in p.g.a. dålig uppslutning, en ny
bokades in 19/11. Då kom 4 deltagare, arbeten som genomfördes var städning och röjning ute och inne samt
lövräfsning och –blåsning.
Föreningen deltog även vid julmarknaden i Emmaljunga 2/12, där vi sålde lotter, korv med bröd och dryck.
Informationsaffischer har placerats ut på lämpliga platser för att försöka locka fler ungdomar till luftskyttet i
Skyttegården.
Närvarorapportering till Riksidrottsförbundet och kommunen sköts numera elektroniskt, av respektive funktionär.
Under året har vi fått tre ledsamma besked, två av föreningens funktionärer (Ola Edvardsson och Niclas Olsson)
samt en styrelseledamot (Rolf Karlsson) har avlidit.

Medlemsantal 2017: 73 st.

Vittsjö 2018-02-19
Styrelsen gm.

______________________________________
Anders Olandersson, sekr.
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Lista för priser, pokaler och märken 2017
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
Luftgevär L7
Vakant
Luftgevär L9
Molle Johannesson
Luftgevär L11
Melvin Johannesson
Luftgevär L15
Gustav Kral
Krutpistol bana – Bertil Perssons minnespris
Paul Schydlowski
Årets bragd + 500 kr
Vakant
Flitpriset
Vakant
Uppstickarpriset
Gustav Kral
Korthåll
Vakant
Nils Pålssons minnespris
Vakant

Övriga priser
Svartkrut, föreningsmästare – BR - Smith & Wesson (-)
Paul Schydlowski
Svartkrut, föreningsmästare – KR (original) - Colt (7)
Mattias Jönsson
Svartkrut, föreningsmästare – KR (replikor) - Mariette (12)
Paul Schydlowski
Svartkrut, föreningsmästare – MP - Kuchenreuter (6)
Lisen Heddelin
Svartkrut, föreningsmästare – MG - Lamarmora (37)
Paul Schydlowski
Svartkrut, föreningsmästare – BG - Remington (-)
Lisen Heddelin
Svartkrutspriserna ovan sammanslagna enligt följande:
Svartkrut, föreningsmästare enhandsvapen
Paul Schydlowski
Svartkrut, föreningsmästare gevär
Lisen Heddelin
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Märken
Kpist bana, inteckning i lägre årtalsmärke, brons
Kristian Svensson
Svartkrut, brons (Mariette – 12)
Bengt Granelli
Svartkrut, brons (Mariette – 12)
Mattias Jönsson
Svartkrut, brons (Mariette – 12)
Martin Olin
Svartkrut, brons (Mariette – 12)
Oskar Enge
Svartkrut, brons (Mariette – 12)
Lisen Heddelin
Krutpistol, brons
Henrik Nyboe
Krutpistol, silver
Mattias Jönsson
Krutpistol, silver
Oskar Enge
Krutpistol, guld
Martin Abrahamsson
Krutpistol, högre årtalsmärke, silver
Lisen Heddelin
Krutpistol, högre årtalsmärke, två stjärnor
Paul Schydlowski
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, en stjärna
Jan-Åke Jonasson
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, en stjärna
Görgen Ahlm
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, en stjärna
Carina Olsson
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, en stjärna
Robin Schalin
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, två stjärnor
Bengt Granelli
Krutpistol, inteckning i lägre årtalsmärke, tre stjärnor
Martin Olin
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