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Dagordning för Sölvesborgs Skytteförenings årsmöte 15 februari 2022 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

5. Fråga om mötet utlysts korrekt samt om dagordningen kan godkännas 

6. Fastställande av föredragningslista 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna året 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023.  

a. Förslag: Junior 200kr, Senior 300kr, Familj 500kr 

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

a. Motion om att lägga till Långhållsskytte som en del av verksamheten i föreningens 

stadgar. 

12. Val av 

a. Ordförande på ett år, avg. Henrik Nyberg 

b. Styrelsemedlemmar på två år,  

i. avg. Allan Karlsson 

1. Valberedningens förslag Jens Gustafsson 

ii. avg. Björn Lindén 

1. Valberedningens förslag Markus Berg 

iii. avg. Christian Schröder 

1. Valberedningens förslag Christian Schröder 

c. Styrelsemedlem på ett år 

i. Avg. Markus Berg 

1. Valberedningens förslag Robin Nilsson 

d. Styrelsesuppleant på ett år, avg. Anna Nyberg, Robin Fagerström 

i. Valberedningens förslag Anna Nyberg, Robin Fagerström 

e. Revisorer på ett år, avg. Leif Persson, Filip Holmqvist 

i. Valberedningens förslag Filip Holmqvist, Victor Fält 

f. Ombud vid Sektions- och Skyttesportförbundsmöten 2022, avg. Henrik Nyberg 

i. Valberedningens förslag Henrik Nyberg 

g. Suppleant för ombud till Sektions- och Skyttersportförbundsmöten, avg. Christian 

Schröder 

i. Valberedningens förslag Christian Schröder 

h. Valberedning på ett år, avg. Lina Nyberg 

13. Övriga frågor 

14. Mötets avslutande 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

Sölvesborgs Skytteförening 2021 

 

 

  



2021 summerat 
2021 har verkligen varit ett händelserikt år för föreningen med ökande medlemsantal, aktiviteter och 

tävlingsresultat. Vi har också behövt göra en del investeringar för att uppfylla lagkrav på förvaring av 

vapen och annat större underhåll. 

Restriktionerna kring Corona stoppade vår verksamhet under nästan fyra månader under första 

halvåret och det slog hårt mot vår korthållsverksamhet och i förlängningen också vår 

luftgevärsverksamhet där vi inte lyckats hitta intresserade funktionärer som kan driva det. 

Vår kikarskyttesverksamhet hade däremot medvind med många nya medlemmar som blivit aktiva 

tävlande och hjälpt till att arrangera tävlingar. Torsdagsträningarna har varit välbesökta, många 

tillfällen har vi haft mer än 15 skyttar av båda kön i åldrarna 10 till 79 år. Trots att vi tappade flera 

månader hade vi totalt mer än 65% fler träningsbesök än 2020! 

 

Träningsverksamhet 
 

Korthållsskytte och luftgevär 

Antalet aktiva medlemmar och funktionärer inom det traditionella diopterskyttet har tyvärr minskat 

de senare åren och vi har nu en situation där vi inte har funktionärer nog till att hålla verksamheten 

öppen med någon större regelbundenhet. Tyvärr är detta ett brett fenomen och nyrekryteringen till 

detta skytte har problem över hela landet. 

Gevär 6.5 Bana och fält 

Under året har vi fått många nya medlemmar som även tagit steget till att tävla, både seniorer och 

juniorer. När många andra klubbar kämpar med minskande medlemsantal har vi alltså ökat. Vi tränar 

både på elektroniska tavlor och på stålmål och våra klubbössor används flitigt av medlemmar som 

inte har egna gevär. Framförallt genomförs träningarna på torsdagskvällar samt under mindre 

organiserade former på söndagar. 

Långhållsskytte och PRS 

I skjuthallen har vi ett stort utbud av barrikader och hinder som kan användas till träning för tävlingar 

enligt det nyligen antagna långhållsskyttereglementet. Eftersom de står i 300m-hallen kan man 

använda dom både för att skjuta med gevär/6.5 och för skytte med 22lr på vår plåtmålsbana med 

avstånd 50-, 70- och 90m. Den senare banan är mycket välanvänd även av jägarskyttar som vill träna 

upp sina färdigheter. 

Metallsilhuett och bänkskytte 

Vid förra årets årsmöte bestämdes det att föreningen skulle gå med i Svenska 

Metallsilhuettförbundet samt Svenska Bänkskytteförbundet. Under året har arbetet fortskridit med 

medlemsansökning/antagande samt att införskaffa material.  
 

Tävlingsverksamhet 
 

Under året har klubben arrangerat flera tävlingar, både i samarbete med Bromölla, men även PRS-

tävlingar i egen regi. Detta är en viktig inkomstkälla som vi kommer att jobba vidare med till nästa år.  



När det kommer till tävlingsresultat så har det även blivit ett lite stukat år p g a corona, men på de 

tävlingar som varit har Sölvesborgs Skytteförening verkligen dykt upp som en ny spelare. Med 11 

skyttar som tävlat för klubben under året kan vi nämna följande resultat: 

Sommarträffen – Henrik Nyberg 6e plats 

Lövåsen 500UNL – Christian Schröder guld 

SSM Bana 300m – Jens Gustafsson brons 

Korthålls-SM – Filip Holmqvist brons i Kikarklass (uppvisningsklass) 

Gränsskottet – Jens Gustafsson guld, Henrik Nyberg silver, Henrik/Sander/Christian guld i 

lagtävlingen 

Gåsaskyttet – Jens Gustafsson guld, Victor Fält silver, Christian Schröder brons, Filip Holmqvist 4a, 

Alvin Svensson 5a 

Figurträffen Bromölla – Christian Schröder guld, Jens Gustafsson silver, Henrik och Christian silver i 

lagtävling samt delad vinst i poängtävling. 

Skåne-Blekinge Fält – Viktor Fält guld. 

SysdSerien deltävling 2 – Viktor Fält brons 

 

Investeringar och åtgärder på våra anläggningar 
En stor post under året har varit åtgärder för att få vår vapenförvaring att uppfylla polisens senaste 

krav. Vi har bland annat uppgraderat larm och installerat i nya låscylindrar. 

När det kommer till vår 300m-bana har vi bytt ut mikrofonramperna på ett par tavlor samt bytt ut 

kabeln som går från skjuthallen till markörgraven. Under försommaren la vi om vägbanan ner till 

300m-vallen med hjälp av de bidrag vi fick under 2020. 

Vi har också fått ett sponsorsavtal med VO Vapen där dom sköter klippningen av gräsytorna på 

banorna.  

  



Föreningens ekonomi 
 

Klubbens intäkter 
Under året har vi fått fart på våra intäkter och det syns att föreningen blivit aktiv. Vi har stadiga 

inkomstströmmar från medlemsavgifter, tävlingsavgifter och servering. Förhoppningsvis ska vi kunna 

spinna vidare på denna trend även under 2022. 

Under senhösten valde styrelsen att sälja av föreningens fonder med höga förvaltningsavgifter för att 

gradvis återinvestera motsvarande belopp i en diversifierad samling indexfonder med låga 

förvaltningskostnader. Fonderna hade stigit avsevärt sedan inköp vilket ledde till vi realiserade en 

rejäl vinst. Under året hade fondernas värde ökat från ca. 246 000 till 296 000 när de såldes. 

Klubbens utgifter 
Under året blev kontaktade av Polisen för att göra en genomgång av föreningens vapenförvaring. 

Detta ledde till omfattande investeringar i förbättring av larmet och byte av låscylinder till vår 

vapenkassun. 

Övriga större utgifter var underhåll av vägen till 300m-vallen samt byte av kommunikationskabel till 

de elektroniska tavlorna. Även våra elkostnaden var en stor post detta år. 

Klubbens inventarier 
Eftersom vi gjort investeringar i både lokaler och utrustning över året steg värdet på våra inventarier 

från knappt 382 000 till knappt 409 000 

Klubbens resultat 
Klubbens resultat efter avskrivningar var i år knappt 78000, mycket på grund av de tunga 

investeringarna vi var tvungna att göra.  

Tack vare fondernas värdeökning samt tillsammans med värdeökningen på inventarierna står vi 

fortfarande på en stabil grund och man kan säga att klubben är ”värd” lika mycket som för ett år sen. 

 

 

Datum och ort     Datum och ort 

 

 

Henrik Nyberg     Christian Schröder 

Ordförande     Kassör 

  



Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 
 

Målsättningar 
Nå 100 medlemmar 

Utveckla det nuvarande skyttet för en bredare publik, arbeta med modell för rekrytering av juniorer 

till klubbens nya verksamhetsgrenar. Rekrytera fler funktionärer så att vi kan ha träningar två eller 

fler dagar i veckan. 

Söka nystartsbidrag och andra former av bidrag för rekryteringsaktiviteter: 

-22 eLR-tävling, marknadsföring 

-Bidrag till rese- och tävlingskostnader för juniorer, externa tävlingar 

-Hyra in erfarna skyttar för workshops/träningar till våra medlemmar 

 

Större åtgärder och investeringar 
Luckorna över 300m-tavlorna behöver tätas då det regnar in i markörgraven 

Ommålning av tavlor och löpande underhåll 

Underhåll av skjuthallar, målning m.m. 

Nya plåtupphängningar 50-70-90m-bana samt mer plåt 

PRS-hinder till korthållshall 

Permanent belysning av banorna 

Tidigare bestämda åtgärder, ytterbelysning, bänkskyttebänkar, toalett 

 

Luftgevärsverksamheten 
Se över luftgevärsverksamheten och vilka möjligheter det finns att använda hallen till andra 

skytteaktiviteter. Nuvarande kolsyregevär har skjutförbud och det skulle kosta stora pengar att få 

igång verksamheten igen, dessutom har vi inga funktionärer och inga aktiva skyttar.  

 

Tävlingar 
2 större PRS-tävlingar 

1 stor 22lr-PRS, 40+ deltagare 

2 vanliga gevärstävlingar 

1 metallsilhuetttävling 

1 bänkskyttetävling 

 

 

  



Revisionsberättelse År 2021. 

 

 

 

Undertecknade som är valda till revisorer i Sölvesborgs Skytteförening Org.nr 836200-

2399 avger härmed följande revisionsberättelse.  

 

Vi har granskat räkenskaper samt kontrollerat bank- och fondkonton, verifikationer 

och inventarier. Vi har även granskat protokoll över styrelsens sammanträden. 

 

De i årsredovisningen intagna resultat o balansräkningarna överensstämmer med 

granskad bokföring. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 

 

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrker. 

 

att balans o resultaträkningarna fastställs 

 

att årets resultat överförs i ny räkning 

 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021. 

 

Sölvesborg  den 28-1-2022. 

 

 

Leif Persson .           Filip Holmqvist. 

0723713779             0765385203 



 


