Årsmöte ÖSM-kommittén
Västerås 2013-01-26
§1

Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare för mötet
Jan Edmundsson valdes till mötets ordförande och Robert Råsbo till
sekreterare

§2

Upprättande av förteckning över närvarande kretsrepresentanter att utgöra röstlängd
Närvarande kretsar: Uppsala, Stockholm, Dalarna, Gävleborg,
Östergötland, Västmanland, Södermanland och Gotland.

§3

Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll
Mötet valde Patrik Manlig.

§4

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§5

Föredragning av ÖSM-kommitténs berättelse över föregående års verksamhet
Årsberättelsen lästes upp och godkändes.

§6

Föredragning av kassörens redovisning för motsvarande tid samt därtill hörande
revisionsberättelse.
Susanne läste upp årsredovisningen, ekonomin är stabil, ca 20 tkr i
kassan. Mötet beslöt att godkänna redovisningen. Då ingen av
revisorerna fanns på plats att beslöt mötet att utse Joachim Törnfeldt till
tillförordnad revisor att revidera kassan. Revisionsberättelsen lästes upp,
bokföringen befanns vara i god ordning.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för ÖSM-kommitténs ledamöter för den tid som berättelse och
redovisning avser
Mötet beslöt att bevilja kommittén ansvarsfrihet.

§8

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

§9

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

§ 10

Val av revisor samt revisorsuppleant på ett år
Revisor 1år: Joakim Thörnfeldt, Östergötland
Revisorsuppleant 1år: Peter Nordgren, Gotland

§ 11

Fastställande av avgifter till ÖSM-kommittén
Mötet beslöt oförändrade avgifter för 2013, 500:- för krets och
5:- /start + 30:-/lag vid ÖSM.

§ 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
Klinte (Gotland) och Mjölby (Östergötland) har ansökt om att få
arrangera ÖSM PPC 2013, mötet beslöt att Klinte arrangerar ÖSM PPC
2013 och Mjölby PPC 2014. ÖSM-fält arrangeras av Linköping och
precision av Stockholm. Gävleborg arrangerar MilSnabb, då MilSnabb
ej finns stomprogrammet fastställde mötet datumet till 20130928

§ 14

Behandling av frågor rörande nästkommande års tävlingsarrangemang
Mötet fastställde rullande schema, med några korrigeringar från förra
året, för kommande år. Rullande schema bifogas protokollet.
ÖSM 2014 Precision arrangeras av Södermanland, fält av Västmanland,
landsdelskonferans och ÖSM-möte av Gävleborg.

§ 15

Övriga frågor
Klassindelning ÖSM MilSnabb
2012 genomfördes ÖSM endast i klass A, B och C. Skyttar på tävlingen
tyckte att klassindelningen bör vara lika som för övriga grenar.
Mötet beslöt att 2013 ha klass A, B, C, VetY, VetÄ, Dam och Junior
individellt, men bara A, B och C i lag.
Datum tävlingar ÖSM
Det framfördes önskemål om att alla datum för ÖSM lämnas innan 1
oktober för att underlätta kretsarnas planering. Det konstaterades att alla
ÖSM utom MilSnabb redan har fasta datum i stomprogrammet. Då tre
av landsdelarna har MilSnabb bör kanske även MilSnabb stå i stomprogrammet. Inget beslut togs i frågan.
Arrangörsinformation
ÖSM-kommittén har ett dokument med information till arrangerande
krets från 1999. Mötet beslöt att uppdra Joakim Thörnfeldt att
revidera/aktualisera dokumentet.
Information på internet
Möjligheten att publicera rullande schema och kontaktinformation mm.
på internet diskuterades. Nils-Anders Ekberg undersöker om det är
möjligt att lägga information på Pistolskytteförbundets hemsida,
alternativt hos någon krets (Stockholm).
ÖSM-kommittén
Ordföranden tog upp frågan om ÖSM-kommittén (AU) behövs, är för
stor eller för liten. Frågan diskuterades och den allmänna uppfattningen
verkade vara att ÖSM-kommittén (AU) behövs för att tillhandahålla
medaljer och att säkerställa att arrangörer finns men att den möjligen
inte behöver ha så många ledamöter. Inget beslut togs i frågan, men
kretsarnas representanter uppmanades fundera på saken till nästa
årsmöte.
Firmatecknare ska utses
Beslöts att ordförande och kassör tecknar firma var för sig.

Rekord
Det konstaterades att oklarheter råder vilka gällande rekord är, samt hur
rekord rapporteras. Mötet beslöt uppdra Patrik Manlig att utreda frågan
till nästa årsmöte.
Valnämnd 2013
Stockholm och Östergötland, enligt rullande schema.
Budget
Kassören redovisade budgeten som godkändes i sin helhet.
§ 16

Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Jan Edmundsson, mötesordförande

Patrik Manlig, justeringsman

Robert Råsbo, sekreterare

