Visby 2018-01-27

Årsmöte ÖSM-kommittén
§1

Mötet öppnades med val av ordförande och sekreterare för mötet
Per Lundqvist valdes till mötets ordförande och Åsa Juhlén till sekreterare.

§2

Upprättande av förteckning över närvarande kretsrepresentanter att utgöra röstlängd

Kretsrepresentanter:

§3

Per Lundqvist, Södermanland
Clas Simmerud, Stockholm
Roger Björkman, Uppsala
Jan Edmundson, Gotland
Tor Kangas, Gävleborg
Jimmy Lök, Dalarna
Fredrik Hallgren, Östergötland
(Västmanland ej närvarande)

Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll
Jan Edmundson (Gotland) valdes att justera protokollet.

§4

Mötets behörig utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§5

Föredragning av AU:s berättelse över föregående års verksamhet
Varken ordförande, kassör eller sekreterare är närvarande och ingen berättelse har
skickats till mötet.

§6

Föredragning av kassörens redovisning för motsvarande tid samt därtill hörande
revisionsberättelse
Det finns ingen fullständig ekonomisk rapport då redovisningen inte har slutförts och
revision har därmed inte kunnat genomföras. Kassören har enligt uppgift inte haft
tillgång till bankkonto och banken kräver att kommittén skaffar ett riktigt
organisationsnummer.
Revisionsberättelsen (bilaga 1) lästes upp.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för AU:s ledamöter för den tid som berättelse och redovisning
avser
Mötet bordlade beslutet om ansvarsfrihet tills den ekonomiska redovisningen har
slutförts. Detta ska vara klart innan kretskonferensen 2018 och redovisas där i
samband med ett extra årsmöte då.
Vi uppdrar till styrelsen att skaffa ett organisationsnummer för att inte samma
situation ska uppstå igen.

§8

Val av ledamöter till ÖSM-kommitténs AU på ett år eller två år
Mötet bordlägger detta och nuvarande ledamöter sitter kvar till det extra årsmötet i
samband med kretskonferensen 2018.

§9

Eventuellt val av adjungerande ledamöter
Mötet bordlägger detta till det extra årsmötet i samband med kretskonferensen 2018.

§ 10

Val av revisor samt revisorssuppleant på ett år
Revisor:
Revisorssuppleant:

§ 11

Fredrik Hallgren, Östergötland
Maja Schimmell, Dalarna

Fastställande av avgifter till ÖSM-kommittén
Mötet beslutade att avgifter till ÖSM-kommittén ska vara oförändrade. Avgifterna är
400 kronor per krets samt 5 kr/individuell start och 30 kr/lag vid arrangerande av
ÖSM-tävlingar.
Rekommenderade startavgifter 200 kr/start i fältskjutning, 150 kr/start för övriga
grenar.
Beslutas att startavgift för junior ska vara 0 kr.

§ 12

Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar till under § 8 valda funktionärer
Mötet bordlägger detta till det extra årsmötet i samband med kretskonferensen 2018.

§ 13

Behandling av frågor rörande innevarande års tävlingsarrangemang
ÖSM Fält kommer att arrangeras av Eskilstuna, Södermanland, 26-27 maj
ÖSM Precision kommer att arrangeras av Stockkumla, Västmanland, 8-9 september
ÖSM MilSnabb kommer att arrangeras av Stockholm, 12-13 maj
ÖSM PPC kommer att arrangeras av Uppsala, 15-16 september
ÖSM MagnumFält kommer att arrangeras av Södermanland
Beslutas att alla grenar inom PPC ska ingå om arrangerande förening så önskar. Detta
för att få fler deltagare och höja statusen.
Beslutas att MagnumFält ska fortsätta arrangeras på prov.
Beslutas att arrangören får begränsa antalet starter i vapengrupp C till max 1 start.
Beslutas att arrangören bör dela ut hederspriser klassvis.

§ 14

Behandling av frågor rörande nästkommande års tävlingsarrangemang
Rullande schema från 2017 kompletterades enligt bilaga 2.
Precision flyttas från Gävleborg (som arrangerar SM 2019). Eventuellt tar Östergötland
det.
PPC kan eventuellt Dalarna (Falun) ta.
MilSnabb flyttas från Gävleborg till Dalarna
Svar på frågetecknen ges senast på de extra årsmötet i samband med
kretskonferensen 2018.

§ 15

Övriga frågor
• Firmatecknare – Befintliga firmatecknare kvarstår:
Ordförande: Jonas Wiberg
Kassör: Christoffer Malmström
Rekord - Listan är uppdaterad.
Frågor:
1. Ett år har det varit för få deltagare för att dela ut medaljer, men ett rekord
har satts med två deltagare i klassen.
Beslutas att rekordet inte räknas.
2. Patrik har tagit resultat från resultatlistor och antagit att regler för rekord
har följts. Ingen har skickat in underlag för rekord på 20 år eller så - kan
kommittén fastställa att det han hittat ändå är gällande rekord?
Beslutas att godkänna detta men tydliggöra att fastställda regler för
vapenkontroll och inrapportering av rekord måste följas framöver. Information
om inrapportering måste ut till kretsar och föreningar.
Beslutas att Östsvenskt mästerskapsrekord bara kan sättas på ÖSM.
• Mästare – Listan är uppdaterad, men ska kompletteras.
• Valnämnd 2019: Uppsala och Dalarna
• Budget:
Mötet bordlägger detta och nuvarande ledamöter sitter kvar till det extra
årsmötet i samband med kretskonferensen 2018.
• Bestämmelser ÖSM:
Beslutas att uppdatera Regler för ÖSM med tillägg information om att
eventuell sammanslagning av klasser ska meddelas berörda skyttar efter
anmälningstiden är slut.
• Gävleborg informerar lite om planeringen för SM 2019.
Vi har löfte om att använda I14:s gamla mark i Gävle för fält. Kontakter med
andra föreningar som nyttjar samma mark har tagits. På Älgsjön kan man få ut
80 precisionsplatser efter lite byggnation. Det vi kommer behöva hjälp med är
i första läget bemanning på några fältstationer. MilSnabb kommer att
arrangeras i Eskilstuna. Anmälan kommer att ske via Gävle och även
resultatrapportering m.m.
• SM Magnumfält - ligger på Gävleborg, men har skickat fråga till Dalarna om de
vill ta det istället. Om inte kan Bollnäs ta det.

§ 16

Årsmötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras
___________________________________
Per Lundqvist, mötesordförande

___________________________________
Åsa Juhlén, sekreterare

_________________________________
Jan Edmundson, justerare

