Söderhamn den 27 mars 2010

Protokoll fört vid årsmöte med
Gästriklands Sportskytteförbund den 27/3-2010
§1

Upprop och fullmaktsgranskning
Röstlängden skickas runt för föreningarna att skriva på.

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet fann det behörigt utlyst.
Kallelsen blev utskickad 4v före mötet via epost och brev.

§3

Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes.

§4

Val av Ordförande för mötet
Kjell Johansson

§5

Val av Sekreterare för mötet
Göran Wennerberg.

§6

Val av 2 personer att justera protokollet samt rösträknare
David Berggren, Jakob Hedin.

§7

Verksamhets och förvaltnings berättelser
Då förbundet inte haft en fullt fungerande verksamhet sedan årsmötet 2005 så
fanns ingen verksamhetsberättelse för föregående år.
Förvaltningsberättelserna för åren 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 föredrogs och
godkändes.

§8

Revisionsberättelsen samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelsen för det gångna året.
Revisionsberättelserna för 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 lästes upp.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för dom gångna åren.

§9

Proposition, styrelsens förslag till fusion med Gävleborgs
Skyttesportförbund
Årsmötet beslutade att Gästriklands Sportskytteförbund(orgnr: 885500-3896)
ska upphöra med omedelbar verkan och överföra all verksamhet och
tillgångar/skulder till Hälsinglands Sportskytteförbund(orgnr: 955552-5246) som
samtidigt gör namnbyte till Gävleborgs Skyttesportförbund.
Alla tillgångar(i Gästriklands fall finns bara plusgirokonto) överförs i sin helhet till
Gävleborgs Skyttesportförbunds nya plusgirokonto som öppnas av den nya
styrelsen.
Gästriklands Sportskytteförbunds plusgirokonto med nr: 418567-4 avslutas.
Detta enligt bilaga ”Sammanslagning/Fusion av förbund”
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§10 Proposition, styrelsens förslag till ekonomiskt avtal i samband med
sammanslagning
Förslaget är reviderat och bifogas som bilaga.
6000kr går till huvudstyrelsen, resterande tillgångar (ca:38000kr) fördelas på 3st
sektioner med 33% vardera.(Sektionerna är: Gevär, Pistol och
Viltmål&Lerduva.)
§11 Proposition, styrelsens förslag till stadgar för nya Gävleborgs
Skyttesportförbund.
Styrelsen förslag på stadgarna antogs.
Stadgarna bifogas som bilaga.
§12 Förslag till val i Gävleborgs Skyttesportförbund.
Huvudstyrelse, Gevärssektion, Pistolsektion, Ungdomssektion och
Viltmål&Lerduve sektion
Årsmötet föreslog att David Berggren(Ungdomssektion), Göran
Wennerberg(Gevärssektion) föreslås till val i årsmötet där vi går ihop till det nya
förbundet.
§13 Mötets avslutande
Kjell Johansson tackade för förtroendet och avslutade mötet.

Justeras:

Vid protokollet:

……………………………….…….
David Berggren

……………………………………..
Göran Wennerberg

……………………………….…….
Jakob Hedin
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