Årsmöte ÖSM-kommittén
Gävle 2014-01-25
§1

Mötets öppnande med val av ordförande och sekreterare för mötet
Jan Edmundson valdes till mötets ordförande och Patrik Manlig till
sekreterare

§2

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

§3

Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll
Mötet valde Lena Sjögren.

§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. Några kretsar restar i årsavgift och tävlingsavgift. Mötet beslöt
att godkänna redovisningen. Då ingen av revisorerna fanns på plats
beslöt mötet att utse Lena Sjögren 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 arbetsutskottet ansvarsfrihet.

§8

Val av ledamöter till ÖSM-kommittén på ett eller två år
Ordförande 1år: Jonas Wiberg, Södermanland
Ledamot (sekreterare) kvarstår till 2015: Patrik Manlig, Gävleborg
Ledamot (kassör) kvarstår till 2015: Susanne Larsson, Stockholm

§9

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

§ 10

Val av revisor samt revisorssuppleant på ett år
Revisor 1år: Joakim Thörnfeldt, Östergötland
Revisorssuppleant 1år: Lena Sjögren, Dalarna

§ 11

Fastställande av avgifter till ÖSM-kommittén
Mötet beslöt oförändrade avgifter för 2014, 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 gångna årets tävlingsarrangemang
Östergötland har arrangerat ÖSM fält, Stockholm ÖSM precision,
Gävleborg ÖSM MilSnabb samt Gotland ÖSM PPC.
Samtliga mästerskap har genomförts utan problem, men ÖSM PPC har
haft låga deltagarantal och Gotland framför därför önskemålet att ÖSM
PPC inte ska förläggas där.

§ 14

Behandling av frågor rörande kommande tävlingsarrangemang
Mötet fastställde rullande schema, med några korrigeringar från förra
året, för kommande år. Rullande schema bifogas protokollet.
ÖSM Fält 2014 kommer att arrangeras den 24-25 maj i Västerås.
ÖSM Precision 2014 kommer att arrangeras den 6-7 september i
Eskilstuna.
ÖSM MilSnabb 2014 kommer att arrangeras den 13-14 september i
Eskilstuna.
ÖSM PPC 2014 kommer att arrangeras den 20-21 september i
Linköping.

§ 15

Övriga frågor
Informationsspridning
Nils-Anders Ekborg har ordnat så att det finns möjlighet att publicera
information rörande ÖSM på förbundets hemsida. Mötet beslutade att
ålägga sekreteraren att tillse att dokument som finns som stöd för
genomförande av ÖSM verksamhet, exempelvis tävlings-PM och
gällande rekord, läggs ut där.
Sekreteraren ombesörjer att information om gällande avgifter tillsänds
kretsar som arrangerar ÖSM.
Klassindelning ÖSM MilSnabb
2013 genomfördes ÖSM på prov med full klassindelning, A, B, C, VetY,
VetÄ, Dam och Junior individellt. A, B och C i lag.
Inför 2014 har även klass R införts i MilSnabb.
Mötet diskuterade resultatet av detta och beslutade att ÖSM MilSnabb
2014 skall genomföras i följande klasser: A, B, C, R, VetY, VetÄ, Dam
och Junior. Lagtävling skall genomföras i klasserna A, B, C, R.
Deltagare i VetY, Dam och Junior får ingå i lag i vapengrupp C.
Sammanslagning av klasser
Mötet beslutade att ÖSM-tävling i individuell klass ska genomföras även
om antalet deltagare understiger 5, och att sammanslagning i så fall inte
ska ske utan reducerat antal medaljer i stället ska delas ut i enlighet med
SHB.
Information om detta ska anges i inbjudan till ÖSM, och befintligt
tävlings-PM ska kompletteras med denna information.
Firmatecknare ska utses
Beslöts att ordförande och kassör tecknar firma var för sig.

Rekord
Mötet konstaterade att rekord borde bokföras av AU:t, men att befintliga
rekord saknas. Mötet uppdrar därför åt AU:t att efterforska anteckningar
om gamla rekord.
Valnämnd 2015
Uppsala och Dalarna, enligt rullande schema.
Budget
Kassören redovisade budgeten som godkändes i sin helhet.
§ 16

Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Jan Edmundson, mötesordförande

Lena Sjögren, justerare

Patrik Manlig, sekreterare

