
 
 

 
 

Dagordning för årsmötet 2018 
 
 

1. Mötet öppnas 
 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet 
 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 

6. Fastställande av dagordningen 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret 

 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret 
 

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

11. Fastställande av medlemsavgifter 
 

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhetsåret 

 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 
14. Val av: 

 
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år – Per Nilsson – avböjt omval 

 
b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

 
I tur att avgå: 
- Anette Boo 
- Göran Boo – avböjt omval 
- Veronica Lishöj – avböjt omval 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
Kvarvarande under mandatperioden ytterligare ett år: 
- Kåge Schildt 
- Miroslav Kuljanin 
- Per Ekelund 
 

 
c. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 

ett år 
I tur att avgå: 
- Niclas Christensen 
- Emil Bagger-Jörgensen – avböjt omval 

 
d. Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 

delta 
 

e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 
till ordförande 

 
15. Träningsdagar, egna tävlingar och seriekostnader för säsongen 2018 

 
16. Övriga frågor 

 
17. Mötet avslutas 

 
 
Prisutdelning klubbtävlingar 2017 
 

Duvslaget 

- Niclas Boo 

 
Pankarpsmällen vandringspris, 75 skott Nordisk Trap Handicap  

- Genomfördes ej 

 

Jippotävling med insats (finns inget pris) 

-Niclas Boo  

-Niclas Lishöj 

-PG Gudmundsson 

 
Åke Anderssons vandringspris  

- Genomfördes ej 



 
 

 
 

 
 

Klubbmästerskap i Skeet 

- Mats Richard 

-Lars-Eric Söderberg 

 
Klubbmästerskap i Nordisk trap 

-Håkan Sandström 

-Niclas Lishöj 

-Mats Richard 

 
50-skott variabel N/trap, Duvkrosset 

-Genomfördes ej 

 
 


