Protokoll fört vid årsmöte med
Gävleborgs Skytteförbund den 27/3-2010
Plats: Rustkammaren Söderhamn
§1

Mötets öppnande.
Ralf Ivarsson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet

§2

Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Kjell Johansson.

§3

Val av sekreterare för mötet.
Till mötessekreterare valdes Ralf Ivarsson

§4

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kjell Nodén Valbo och
Roland Brodin Gävle.

§5

Upprop av styrelse och ombud
Gjordes upprop av styrelse samt röstberättigade ombud

§6

Godkännande av kallelsen.
Årsmötet fann det behörigt utlyst.
Kallelsen blev utskickad 4v före mötet via epost och brev och på hemsida.

§7

Godkännande av dagordning.
Fastställdes förelagd dagordning.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse föredrogs.

§9

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Föredrogs revisorernas berättelse, varefter årsmötet beviljade föreslagen ansvarsfrihet
för kassör och styrelse för förvaltningen under 2009.

§10 Proposition styrelsens förslag till fusion med Gävleborgs Skyttesportförbund
Årsmötet beslutade att Gävleborgs Skytteförbund(orgnr: 885000-1226) 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 överförs i sin helhet till Gävleborgs Skyttesportförbunds nya konto som
öppnas av den nya styrelsen.
Detta enligt bilaga ”Sammanslagning/Fusion av förbund”
§11 Proposition styrelsens förslag till ekonomiskt avtal i samband med
sammanslagning
Mötet antog styrelsens reviderade förslag till ekonomiskt avtal. Bilaga till protokoll.

§12 Proposition styrelsens förslag till stadgar för nya Gävleborgs Skyttesportförbund
Styrelsen förslag på stadgarna antogs.
Stadgarna bifogas som bilaga.
§13 Förslag till val i Gävleborgs Skyttesportförbund
Huvudstyrelse och Gevärssektion.
Föreslås Tomas Bornestaf som ordförande.
Ralf Ivarsson och Roger Svensk som ledmöter.
Gevärssektion: Bengt Jansson ordförande och rep för 6,5 mm.
Agne Martinson Automatvapen, Göran Wennerberg och Tomas Hed luft och kh.
Ralf Ivarsson
§14 Mötets avslutning.
Kjell Johansson tackade för förtroendet och avslutade mötet.
Efter mötet tilldelades följande Skytterörelsens 150-års jubileumsjetong.
Henry Gladh Delsbo-Bjuråker.
Yvonne Brodin Gefle Skarp
Claes Gustavsson Hofors
Lars-Erik Björk Sandviken
Christer Wilhelmsson Forsa
Ralf Ivarsson Edsbyn

Vid protokollet

Ralf Ivarsson
Sekr.

Justeras:

Kjell Johansson
Ordf.

Kjell Nodén
Justeringsman

Roland Brodin
Justeringsman

