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Protokoll fört vid Hacksjöbanans Skytteorganisations ordinarie årsmöte 

2017-04-25 
 

1. Mötets öppnande:  

Ordföranden hälsade alla välkomna. Till mötet hade även Roger Vintemar, 

verksamhetschef Idrott och anläggning Botkyrka Kommun samt Åke Roxberger Kultur 

och fritidsförvaltningen Botkyrka kommun. Inbjuden var också Patrik Johansson, 

generalsekreterare i Svenska skyttesportförbundet. 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

Årsmötet bevistades av 41 mötesdeltagare och röstlängden fasställdes till 20 

röstberättigade, varav 14 medlemsföreningar och 6 styrelseledamöter. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Till ordförande för mötet valdes Patrik Johansson från Svenska skyttesportförbundet  

 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare. 

Till justeringsmän valdes Lennart Pree samt Henrik Nilsson 

 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Mötet hade utlysts på rätt sätt. 

 

6. Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslistan fasställdes. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för det senaste 

verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse balans- och resultaträkning var utskickade.  

Synpunkter framfördes att uteslutningsärendet hade nämnts i verksamhetsberättelsen. 

Fråga ställdes på övriga kostnader vilken besvarades av kassören. 

Verksamhetsberättelsen godkändes 

 

8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret. 

Årsmötet beslöt att fasställa balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2016. 

 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under den period granskningen 

omfattar. 

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorerna med förslag att styrelsen skulle lämnas 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Efter begärd votering som utföll med 10 röster för och 4 röster emot, beslöt årsmötet att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

11. Fastställande av medlemsavgifter. 

Föreslogs oförändrad medlemsavgift. 

Det noteras att kommunens åsikt är att vuxenidrott i princip skall bekostas av utövarna. 
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12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret. 

Verksamhetsplan med budget 2017 fastställdes av årsmötet. 

 

13. Val av 

a. styrelseordförande för en tid av 1 år; 

Valberedningen föreslog Michael Axell Gpsk till ordförande. 

Årsmötet beslöt att välja Michael Axell Gpsk till ordförande.  

 

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 

Årsmötet beslöt att till styrelseledamöter för en tid av två år välja Anna Strand, Central, 

Roger Lundquist Gpsk, Erik Bjälkvall LVF och Lennart Pree Amatör. 

 

c. tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.  

Årsmötet beslöt att till styrelsesuppleanter för en tid av ett år välja Henrik Jansson FBU, 

Johan Eklöv IFK och Torbjörn Wulff Lme PK i skriven turordning. 

 

d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta. 

Årsmötet beslöt att till revisorer för en tid av ett år välja Ivar Ahlberg SKARP och Conny 

Pettersson DN samt till revisorssuppleant för en tid av ett år välja Göran André Amatör. 

  

e.  tre ledamöter jämte en suppleant i valberedningen, för en tid av ett år. Av ledamöterna 

ska en utses till sammankallande/ordförande; 

Årsmötet beslöt välja Johan Löfgren FBU, Kari Lindström Kat B och Jim Larsén LVF. 

Sammankallande skall vara Johan Löfgren. 

Till suppleant i valberedningen valdes Sture Tibblin, Central 

 

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

Inkommet förslag från styrelsen/proposition. Proposition om godkännande av föregående 

årsmötesprotokoll. 

Föregående årsmötesprotokoll saknar underskrift av en justeringsman vilken inte gått att 

få tag i eller som hörts av för justering. 

Styrelsen föreslår sålunda: att årsmötet godkänner årsmötesprotokoll 2016-04-26 utan 

Kjell Sjöbergs underskrift. Årsmötet finner bifall för styrelsens proposition.  

Proposition och årsmötesprotokoll bilägges protokollet. 

 

 Inkomna motioner: Inga motioner inkomna. 

 

15. Övriga frågor. 

 

Kommunens representant föredrog en upprättad presentation om Hacksjöbanans framtid 

och där huvudprinciperna är 

ett- anläggningen av alla skall uppfattas som mycket trygg med seriös verksamhet. 

två-ägarkommunerna uppfattar att anläggningen fungerar på ett bra sätt. 

tre-Hacksjöbanans skjutbana skall vara den bästa regionala skjutbanan. 

fyra-Hacksjöns skjutbana fyller ett behov för polismyndighetens övningsskytte. 

 

Presentationen i sin helhet finns på Hacksjöbanans hemsida. 
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Information om beslut från årsmöte 2014-04-29 ang. styrelserepresentation, antal 

medlemmar, medlemsavgifter mm.  

Styrelsen ber att få påminna samtliga medlemmar om fattat beslut och att detta skall 

redovisas varje år. 

 

I årsmötesprotokollet 2014-04-29 står bl.a.  

att varje skytteförening senast sista januari varje år redovisar antalet medlemmar till HSO 

att varje skytteförening betalar in medlemsavgiften till HSO:s konto senast den sista 

februari varje år. 

att föreningarna efter sina egna årsmöten snarast lämnar HSO:s styrelse besked om 

föreningarnas kontaktpersoner respektive officiella företrädare för föreningen i 

förhållande till HSO, ett konstituerande styrelseprotokoll.  

Protokollsutdraget bifogas årsmötesprotokollet 

 

Information om skjutförbudet och dess utveckling 

Arbetet med att åtgärda skjutbanan pågår. Detta bör vara klart under mitten av maj och 

därefter kan banan besiktigas. Arbetet utförs av NCC på uppdrag av kommun. NCC är 

ramupphandlad markentreprenör av kommun. Det är viktigt att åtgärder på banan skall 

följa upphandlingsregler och regler och föreskrifter som gäller för banan.  

Tolkning av SäkB görs av polisen som är suverän myndighet och det är SäkB 2015 som 

är rådande författning. 

 

Tjänsteskrivelse Botkyrka kommun 

Botkyrka kommun och verksamhetschef Idrott och anläggning Roger Vintemar har 

upprättat en tjänsteskrivelse med kommentarer från anläggningsägare Botkyrka Kommun. 

Anläggningsägarna har påbörjat ett arbete för att trygga goda förutsättningar för 

skjutbanan och att den skall finnas kvar i ett långsiktigt perspektiv. 

Skrivelsen biläggs protokollet. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Göte Rydstedt tackade på årsmötets vägnar mötesordföranden Patrik Johansson för ett väl 

genomfört årsmöte. 

 

Årsmötet tackade även avgående styrelseledamoten Göte Rydstedt som representerat 

HSO under alla år sedan start på ett förtjänstfullt sätt. 

 

Vid Protokollet   Justeras 

 

 

 

Roger Lundquist   Patrik Johansson 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

 

Lennart Pree   Henrik Nilsson 


