
 

 

ÖSTERGÖTLANDS
PISTOLSKYTTEKRETS

Östergötlands pistolskyttekrets kallar medlemsföreningar till
ordinarie kretsmöte

Onsdagen 2021-04-14 klockan 19:00
Digitalt möte via Microsoft Teams. Länk skickas ut till anmälda.

Föranmälan till ostgotakretsen@gmail.com
senast 2021-04-11

Förening/klubb representeras av ombud enligt bifogade röstlängd, som grundar sig på rapporteringen i MAP för 2020.

Obs! 3 st avsteg från Kretsens gällande stadgar föreslås vid detta möte:
1. Inget årsmöte avhölls under 2020. Därför föreslår styrelsen att obligatoriska punkter från detta avhandlas på 

detta möte, se föreslagen föredragningslista nedan.
2. Kretsmöte skall avhållas i mars. Förslaget är att hålla det i april.
3. Varje ombud har 1 röst. Dock föreslår styrelsen att fullmakt godtas vid detta möte för att underlätta 

mötesordningen. Förslaget är således att varje förening har en representant som för föreningens talan och 
förfogar över samtliga föreningens röster.

Föredragningslista
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och protokollförare
§ 3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet
§ 4 Upprop och justering av röstlängd
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 6 Dagordningens godkännande
§ 7 Föredragning av styrelsens berättelse för 2019, inklusive resultat och balansräkning
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse för 2019
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
§ 10 Föredragning av styrelsens berättelse för 2020, inklusive resultat och balansräkning
§ 11 Föredragning av revisorernas berättelse för 2020
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
§ 13 Behandling av från styrelsen hänskjutna frågor
§ 14 Behandling av motioner
§ 15 Fastställande av utgifts- och inkomststat för 2020
§ 16 Val av kretsordförande för mandattid på 1 år (nuv. Joachim Törnfeldt)
§ 17 Val av:

- två styrelseledamöter för mandattid på 1 år (nuv. Rolf Carlsson och vakant)
- två styrelseledamöter för mandattid på 2 år (nuv. Marcus Kuhberg och Camilla Kanevad)
- en suppleant för mandattid på 1 år (nuv. vakant)
- en suppleant för mandattid på 2 år (nuv. Anders Carlsson)

§ 18 Val av:
- en revisor för en mandattid på 1 år (nuv. Carl Sääv)
- en revisor för en mandattid på 2 år (nuv. Göran Johansson)
- en revisorsuppleant för en mandattid på 2 år (nuv. Tord Olofsson)

§ 19 Val av ledamöter i valnämnden
§ 20 Utdelande av förtjänstmedaljer
§ 21 Mötet avslutas
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