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Kallelse årsmöte 2023 
 

Härmed kallas Du till Sala Pistolklubbs ordinarie årsmöte 2023. 
 

Datum:  2022-03-25 
Tid:  17:00 
Plats:  Sala Skyttegilles klubblokal 

Hyttskogen 101, Sala 
 

Klubbens verksamhetsberättelse kommer finnas tillgänglig på årsmötet. 
Om Du önskar erhålla verksamhetsberättelsen, men ej planerar deltaga på årsmötet går det bra att beställa denna, 

se kontaktuppgifter nedan. 
 

Efter mötet samlas vi och avnjuter en enklare förplägnad. 
Vilken i år består av smörgåstårta med sedvanliga tillbehör. 

Sala Pistolklubb står för mat, samt alkoholfri dryck. 
 

Anmälan till årsmötet görs på följande sätt: 
Via e-post:  andreas.englund@leab.se 
Via SMS:   0762 – 50 03 50 

 
Anmälan skall göras senast den 21:a mars! 

Ni som bara önskar deltaga på årsmötet, men ej på middagen, behöver ej föranmäla Er, men 
vänligen observera att det inte går att efterbeställa mat. 

 
Vänligen observera att de motioner som remitterats från Svenska Pistolskytteförbundet, vilka skall behandlas under 

§12 i dagordningen, finns på Sala Pistolklubbs hemsida: www.salapk.se 
 
 

Vi önskar samtliga medlemmar hjärtligt välkomna! 
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Sala Skyttegilles klubbstuga 
Hyttskogen 101, Sala 

 

 

Dagordning årsmöte 
2023-03-25 
 

§1 Val av ordförande för mötet. 
 
§2 Val av sekreterare för mötet. 
 
§3 Fastställande av dagordning. 
 
§4 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt vara 

rösträknare. 
 
§5 Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 
§6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
§7 Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning). 
 
§8 Föredragning av revisionsberättelsen. 
 
§9 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§10 Fastställande av budget för 2023 inklusive fastställande av 

medlemsavgifter 2023 samt förfallodag för årsavgift. 
 
§11 Behandling av frågor av styrelsen hänskjutna till årsmötet. 
 
§12 Behandling av inkomna motioner. 
 
§13 Val av ordförande för ett år. 
 I tur att avgå: Magnus Nord 
 
§14 Val av styrelseledamöter för två år. 

I tur att avgå: Fredrik Gunnarsson, Jimmy Nummelin och Andreas Englund. 
  
§15 Val av två suppleanter för ett år. 

I tur att avgå: Leif Lindman och Håkan Pettersson. 
 
§16 Val av revisorer för ett år 

I tur att avgå: Göran Fransson och Karin Fransson. 
 
§17 Val av revisor-suppleant för ett år. 

I tur att avgå: Anders Lindbergh 

§18 Val av ledamöter i valberedningen för ett  år. 
I tur att avgå: Darko Ljevar och Sören Eriksson 

 

§19                      Val av ombud till Västmanlands Pistolskyttekrets  årsmöte 

 
§20 Övriga frågor 
 
§21 Avslutning 
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