
Östergötlands Skyttesportförbund   Norrköping 2013-02-09 

 

Hej. 

Onsdagen den 6 mars, i Norrköping, är det dags för årsmöte med Östergötlands Skyttesportförbund. 
Officiell kallelse finns här:  

http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Borjaskjuta/Hitta-ditt-
distrikt/OstergotlandsSkyttesportforbund/Nyheter/Egnanyheter/OrdinarieSDFmote/ 

 Årsmötet kommer att delas upp i två delar. Först blir det separata årsmöten för sektionerna  (Pistol) 
klockan 18.00, därefter kommer årsmötet för förbundet att avhållas klockan 19.00. 

Vid Pistolsektionens årsmöte har varje förening en röst. För att vi ska komma fram till bra beslut är det 
viktigt att alla föreningar skickar representanter till mötet.  Det kommer även att bli prisutdelning 
från 2012 års DM-tävlingar och Östgötacupen i LP 2012-2013. Föreningarna uppmanas därför att till 
årsmötet bjuda in de skyttar från den egna föreningen som har priser att hämta från dessa 
tävlingar. 

Nedan följer ett förslag till dagordning för Pistolsektionens årsmöte, finns det fler punkter så är det 
bara att vi lägger till. 

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av 
    den av FS för mötet upprättade röstlängden; 
2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning; 
3. fastställande av föredragningslista för mötet; 
4. val av ordförande för mötet; 
5. val av sekreterare för mötet; 
6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll; 
7. Information om verksamhets- och förvaltningsberättelsen; 
8. fastställande av DM-tävlingar och avgifter för dessa; 
9. val på ett år av sektionsledare tillika medlem i SDF-styrelsen; 
10. val på ett år av två, tre eller fyra övriga sektionsrepresentanter; 
11. övriga frågor; 
12. avslutning samt prisutdelning; 
 
 
Att fundera på är bland annat: 
Vad kan vi göra för att öka intresset att delta på våra DM-tävlingar. 
Hur stor ska startavgiften för DM vara och hur bra är vi att betala in till förbundet. 
När och vem ska arrangera DM, är vardagar (onsdag) bra eller ska vi samla tävlingarna till en eller två 
helger. 
Tankar kring Östgötacupen i Luftpistol.  
Hur kommer de nya reglerna för pistolkortet att påverka Sportskyttet.  
Vem vill ni ska representera er förening i pistolsektionen. 
Vem vill er förening se som sektionsledare tillika representant i förbundsstyrelsen, börjar det bli dags 
för nya krafter ? 
 
 
Med förhoppning om ett givande årsmöte hälsar 
 
Björn Almgren 
sektionsledare 


