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SSM:s Årsmöte i Alvesta.
Rådmannen, 2013-02-09 kl. 13.15
Närvarande: se bilaga.

Se bil. A

Dagens konferens och årsmöte inleddes med en parentation för före detta SSM-ordförande
Cyril Falck som gick bort den 15 december 2012.
1

Mötets öppnande
Vice ordförande Bertil Johansson hälsade de närvarande ombuden välkomna till Alvesta
och SSM:s årsmöte, därefter förklarade han detsamma för öppnat.
Bertil Johansson började med att tacka Förbundets ordförande Birgitta Rundberg och
Generalsekreterare Mats Stoltz för informationen som inledde denna konferens.

2

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

3

Mötets behöriga utlysning
Sekreteraren redogjorde för hur och när kallelse utsänts.
Beslutade att mötet blivit behörigen utlyst.

4

Upprop och justering av röstlängd
Upprop av ombud förrättades.
12 ombud från 8 kretsar närvarande, och 2 från SSM-Au.
F = 1
G = 2
Hn = 2
Hs = 1
K = 2
L = 1
M = 1
N = 2

5

Val av justerare, tillika rösträknare
Roger Tiensuu ( G ) och Fredrik Strömberg ( Hn ) valdes att jämte ordförande justera
protokollet. R Tiensuu och F Strömberg valdes även till rösträknare.

6

Föregående protokoll
Sekreterare G Persson påpekade att i Au-protokollet från december skrevs att förslag
kommit från L-kretsen om fasta platser för SSM-tävlingarna. Detta var en felskrivning
och missuppfattning. Var bara en tanke för framtiden då restriktioner och tillgång till
skjutfält minskar.
Föregående (årsmötes-) protokoll behandlades.
Med detta tillägg godkändes protokollet och lades till handlingarna.

7

Föredragning av verksamhetsberättelsen
Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2012.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna.

8

Föredragning av kassa- revisionsberättelse
Kassören föredrog kassa- revisionsberättelse.
8:1
8:2

Bokslutet ( Balans-/resultaträkning ) godkändes.
Mötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ( Au ) full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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9

Förslag till budget
Budgetförslaget för 2013 flyttades till efter § 10 då mötet diskuterade SSM-Au framtid.
Mötet beslutade efter diskussionen, se § 10, att inte antaga någon budget för 2013.

10

Hänskjutna frågor
Under punkten hänskjutna frågor behandlades frågan från i fjol om SSM-Au och SSM’s
framtid.
SPSF’s generalsekreterare Mats Stoltz inledde med att informera om vad som gäller från
förbundets sida angående landsdelarna och innehållet i den av förbundet utarbetade
arbetsbeskrivningen som antagits för ett antal år sedan på förbundsårsmötet.

En stunds diskussion följde med olika alternativ, men mötet enades om följande;
Årsmötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett konvolut med
riktlinjer för hur SSM / SSM-tävlingarna ska hanteras framgent. Konvolutet ska vara
klart för presentation och undertecknas av samtliga kretsar i samband med SSM-fält i
Torna Hällestad, Hardeberga Skåne, den 25-26 maj.
Till arbetsgrupp utsågs Henrik Käck (N), Ing-Marie Åkerö (Hn), Mats Axelsson (M)
och Sven-Olof Sandberg (L)
Årsmötet beslöt att upplösa SSM-Au som juridisk person och framöver skall
arrangerande kretsstyrelse för SSM Fält fungera som ”Au” under ett år och uppgjort
rullande schema för SSM-tävlingarna bibehålls.
Mötet i samband med SSM-fält utgör överlämning till nästa års arrangör att utföra ”Au's”
arbetsuppgifter.
Alla avgifter från kretsarna till SSM-Au tas bort. Anmälningsavgifter till tävlingarna
skall täcka kretsens kostnader för gravering av plaketter, priser mm.
Kronobergskretsen beslutades vara ständig arrangör av landsdelskonferensen, som
permanentas till Alvesta och skall hållas den andra helgen i februari.
Landsdelsbidrag betalas ut från förbundet till Kronobergskretsen (landsdelsbidrag f n
5 000 kr) och mellanskillnaden för verklig kostnad för konferensen faktureras kretsarna.
SSM's nuvarande ekonomi visades vara i god balans och pengarna som finns skall
användas till plakettinköp, plaketter ska därefter lagras hos en gravyrfirma och hos
denna firma beställas av respektive tävlingsarrangör.
Guy Persson fick i uppdrag att göra detta inköp och i samband med SSM Fält i Torna
Hällestad, Hardeberga Skåne, ska detta redovisas och slutlig avstämning av SSM-kassan
ska då även göras.
Mötet beslöt enhälligt att avgående Au, genom Guy Persson, får i uppdrag att
avregistrera SSM, med organisationsnummer 802431-7987, som juridisk person hos
Skatteverket och avsluta konton hos Sparbanken i Karlshamn samt Internetbanken.

Då mötet beslutat att upplösa Au utgick de flesta punkterna härifrån.
Endast punkt 13 om revisorer, punkt 16 redovisning av tävlingar 2013 samt
punkt 18 avslut genomfördes.
11

Motioner/propositioner

12

Val
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13

Val av revisorer för avslutningsredovisning
Till revisorer för detta avslut omvaldes David Hektor, Hässleholm och Björn Borg,
Sölvesborg.

14

Valnämnd

15

Bankontrollant, fältskjutning

16

Arrangörer för SSM-tävlingar 2013
Arrangörer för SSM 2013 fastställdes enligt turordning.
SSM- fält
M-krets
( Malmöhus Pssk )
Datum/plats
25-26 maj
SSM- precision
N-krets
( Hallands Pssk )
Datum/plats s
7-8 september
SSM- Militär Snabbmatch
N-krets
( Hallands Pssk )
Datum/plats
1-2 juni
SSM- PPC
F-krets ?? (Jönköpings Pssk ??? )
Datum/plats
21-22 september

Torna Hällestad
Halmstad
Laholm
Jönköping ???

Intresse finns även från Hallands Pssk för genomförande av årets SSM-PPC.

17

Skyttedebatt / övriga frågor

18

Mötets avslutning
G. Persson redovisade att överskottet från SM-2012 blev 59 674,69. En fördelningsplan
ska nu utarbetas av avgående Au.
Guy Persson överlämnade till vice ordförande Bertil Johansson förtjäntplakett i Guld.
John-Åke Andersson tilldelades förtjänstmedalj i Guld vilken kommer att överlämnas i
samband med SSM-fält.
Vice ordförande Bertil Johansson riktade ett tack till alla mötesdeltagarna samt för den
tid som varit med SSM-Au. Detta är ett historiskt avslut då SSM-Au härmed upplöses
och där detta arbete kommer att läggas på kretsarna i fortsättningen.
Då inget övrigt fanns att behandla, tackade mötesordförande Bertil Johansson kretsarnas
ombud för dagens arbete och diskussioner.
Därefter förklarades årsmötet för avslutat med ett historiskt klubbslag kl. 15.28

Vid protokollet

.............................................
/ Guy Persson /

..............................................
/ Bertil Johansson /

SSM- sekr.

SSM-vice ordf.

Justeras

.............................................
/ Roger Tiensuu /

.............................................
/ Fredrik Strömberg /
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