Falun 2015-01-31

Årsmöte ÖSM-kommittén

§1

Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare för mötet
Jonas Wiberg valdes till mötets ordförande och Patrik Manlig till sekreterare

§2

Upprättande av förteckning över närvarande kretsrepresentanter att utgöra röstlängd
Kretsrepresentanter:
Jonas Wiberg, Södermanland
Daniel Kron, Stockholm
Roger Björkman, Uppsala
Werner Göpf, Västmanland
Jan Edmundsson, Gotland
Elmer Jansson, Östergötland
Åsa Juhlén, Gävleborg
Jari Lassila, Dalarna
Adjungerade:
Patrik Manlig (sekreterare)
Lena Sjögren (revisorssuppleant)
Linda Svensson (valberedning)

§3

Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll
Mötet valde Linda Svensson till att justera protokollet.

§4

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§5

Föredragning av AU:s berättelse över föregående års verksamhet
Årsberättelsen lästes upp och godkändes.

§6

Föredragning av kassörens redovisning för motsvarande tid samt därtill hörande
revisionsberättelse.
Årsredovisningen lästes upp. Saldo per 2014-12-31 är c:a 18.000 kr samt följande
fordringar:
Gotland
2.000 kr
Västerås
2.620 kr
Linköping
185 kr
Fordran mot Gotland ska enligt uppgift från Gotlands representant vara reglerad under
januari 2015. Ovriga fordringar är utestående.
Revisionsberättelsen lästes upp, bokföringen befanns vara i god ordning.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för AU:s ledamöter för den tid som berättelse och redovisning
avser
Mötet beslöt att bevilja arbetsutskottet ansvarsfrihet.

§8

Val av ledamöter till ÖSM-kommittén på ett eller två år
Ordförande, 1år:
Jonas Wiberg, Södermanland
Ledamot, 2 år:
Patrik Manlig, Gävleborg (sekreterare)
Ledamot, 1 år:
Susanne Larsson, Stockholm (kassör)

§9

Ev. val av adjungerande ledamöter
Inga fler ledamöter ansågs nödvändiga.

§ 10

Val av revisor samt revisorssuppleant på ett år
Revisor:
Joakim Thörnfeldt, Östergötland
Revisorssuppleant:
Lena Sjögren, Dalarna

§ 11

Fastställande av avgifter till ÖSM-kommittén
Mötet beslöt att sänka avgiften till ÖSM-kommittén till 400 kr för krets. Detta gäller från
och med 2016. Mötet beslöt att övriga avgifter skulle vara oförändrade. Avgifterna är 5
kr/individuell start och 30 kr/lag vid arrangerande av ÖSM-tävlingar.

§ 12

Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar till under § 8 valda funktionärer
Inga arvoden ska utgå. Beslöts att ersätta direkta kostnader.

§ 13

Behandling av frågor rörande innevarande års tävlingsarrangemang
ÖSM Precision kommer att arrangeras av Gotlands i Klintehamn 5-6 september.
ÖSM Fält kommer att arrangeras av Gävleborg 30-31 maj. Plats ännu ej klar.
ÖSM PPC kommer att arrangeras av Stockholm 12-13 september. Plats ännu ej klar.
ÖSM MilSnabb kommer att arrangeras av Uppsala på Faxan 26-27 september.

§ 14

Behandling av frågor rörande nästkommande års tävlingsarrangemang
Rullande schema från 2014 fastställdes att gälla i ytterligare ett år.

§ 15

Övriga frågor
Utbetalning priser
Elmer Jansson påtalade att prispengar i vissa fall betalats ut väldigt sent, och uppmanade
till förbättring på denna punkt.
Firmatecknare
Beslöts att ordförande och kassör tecknar firma var för sig.
Rekord
Sekreteraren har lokaliserat gamla arkiverade handlingar med uppgifter om mästare och
rekord. Tyvärr är handlingarna ofullständiga och resultatlistor från flera år saknas. Den
information som återfunnits redovisades, och sekreteraren försöker att lokalisera saknade
resultatlistor genom att kontakta förbundskansliet och kretsarna.
Då regeländringar skett beslöt mötet att:
• Tidigare rekord ska fortsätta att gälla, även om skjuttiden sänkts från 6 min till 5
min.
• Tidigare rekord för VetY och VetÄ skall fortsätta att gälla, trots att åldersgränserna
ändrats
Valnämnd 2016
Gotland och Gävleborg, enligt rullande schema.
Budget
Budgeten redovisade och godkändes efter justering. Justeringen bestod av förändrad
kostnad för medaljer och ökat bidrag från förbundet.

§ 16

Årsmötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

..................................................................
Jan Edmundson, mötesordförande

..................................................................
Linda Svensson, justerare

..................................................................
Patrik Manlig, sekreterare

