
PROTOKOLL FRÅN VBG JAKTSKYTTEKLUBBS ÅRSMÖTE 2016-04-05. 
 
 
 
1. 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de 11 närvarande medlemmarna välkomna. 
 
2. 
Förslag till dagordning gicks igenom och godtogs av mötet. 
 
3. 
Mötet godtog att kallelse till mötet skett i behörig ordning, genom telefon- och mailkontakter. 
 
4. 
Valda till ordförande respektive sekreterare för mötet blev Erik Björndahl och Lars 
Gustafsson. 
 
5. 
Valda att justera mötesprotokollet blev Allan Jansson och Fredrik Jansson. 
 
6. 
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret. 
Den godtogs och lades till handlingarna. 
 
7. 
Kassören redogjorde för klubbens ekonomiska läge, vilket visade på att klubben gjorde ett 
resultat på 3388 kronor under året, och har nu eget kapital på 71586 kronor. 
 
8. 
Revisorerna föredrog rapport från gjord revision av klubbens ekonomi. 
Mötet godtog revisionen och den lades till handlingarna. 
 
9. 
Efter lämnade rapporter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
Styrelsen har haft följande funktionärer: 
Erik Björndahl Ordförande 
Esko Kinnunen Kassör 
Lars Gustafsson Sekreterare 
Åke Åberg  Styrelseledamot 
Allan Jansson Styrelseledamot 
 
 
10. 
Följande val förrättades:  
 
A: Ordförande för 1 år   Erik Björndahl 
B: Styrelseledamot för 2 år tillika Kassör  Esko Kinnunen 
C: Styrelseledamot för 2 år tillika Banchef  Allan Jansson 
 
 



D: 2 revisorer och 1 ersättare för 1 år  Jörgen Carlsson 
     Åke Carlsson 
     Stefan Attlerud, ersättare 
 
      
E: Materialförvaltare för skjutbanan för 1 år Fredrik Jansson 
F:  Skjutbanefunktionärer för 1 år  Enligt bifogad lista 
 
 
G: Skjutprovskontrollanter för 1 år  Sven-Gunnar Andersson 
     Allan Jansson 
     Jörgen Carlsson 
     Fredrik Jansson 
     Gunnar Björndahl 
 
H; Firmatecknare för klubben för 1 år, var för sig Erik Björndahl 
     Esko Kinnunen 
 
 
      
11: 
Ammunitions och medlemspriser för kommande året diskuterades, och de blir oförändrade 
från föregående år.  
                       
Medlemsavgift: 100 kr för 2016. 
6,5 mm 300 kr för ask om 50 skott 
30-06 450 kr för ask om 50 skott 
308 450 kr för ask om 50 skott 
 
Medlemmarna uppmanas att betala in medlemsavgiften för året under maj månad. Post och 
bankgiro liksom anmälan till klubben finns på hemsidan www.villingsbergs-jsk.se.  
Här hittar de som tidigare varit medlemmar sitt medlemsnummer, vilket används vid 
skjutningar och betalningar. 
 
12: 
Förslag på program för årets skjutningar godtogs. 
Vårsäsong: 2016-05-14 till 2016-06-18, klockan 10 till 12. 
Höstsäsong: 2016-08-06 till 2016-10-01, klockan 10 till 12. 
 
13: 
Arbete på banan inför årets skjutningar görs7 maj klockan 9. 
Då skall motor återmonteras, rälsen justeras, skyddsvallarna justeras, sly röjas, målning av 
baracker och allmän uppsnyggning av området. I stort samma som tidigare år. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villingsbergs-jsk.se/


14: 
Nya frågor och kvarstående 
 
14.1. 
 
Vapnen har avyttras, så nu måste varje skytt ha vapen med sig. 
 
Ammunitionen fördelas på 4 funktionärer, och en av dem kommer att vara på skjutbanan vid 
skjutningarna. 
 
Klubben kommer i möjligaste mån att undvika kontant betalnig får ammunition och 
medlemsavgifter. 
 
Klubben har avyttrat ett vapenskåp som ammunitionsansvarige hade till förvarig. Klubben 
behöver inte skåpet längre. 
Enligt polis en behöver ammunitionsansvariga funktionärer inte särskilt tillstånd för att 
förvara klubbens ammunition. 
 
 
 
  
14.2. 
Klubbens hemsida: www.villingsbergs-jsk.se . 
 
-Klubben har nytt bank-och plusgirokonto från i år. 
 
-På hemsidan finns information om klubbens verksamhet, när det är skjutningar och 
medlemmars skjutresultat. 
 
 
 
14.3. 
Tävlingen Herman Jensens minne är avslutad, och vandringspriset tillfaller Gunnar Björndahl 
som har flest inteckningar. 
 
15: 
Prisutdelning 
 
Klubbmästerskap: 
Klubbmästare: 
Allan Jansson 70 p, 8 st 5-1or,  2:a Åke Åberg 67 p, 10 st 5-1or,  3:a Jörgen Carlsson 67 p,     
9 st 5-1or.  av 80 möjliga poäng. 
 
Herman Jensens Minne: Segrare Jörgen Carlsson 50 p ,av 60 möjlig 
 
Jaktlagsskjutningen: Blev tävling i 2-mannalag. 
Segrade gjorde lag Allan Jansson och Sven-Gunnar Andersson 
2a: lag Jörgen Carlsson och Lars Gustafsson 
3a; lag Karl Åkerman och Erik Björndahl 
 

http://www.villingsbergs-jsk.se/


15: 
Mötet avslutades med att klubben bjöd på kaffe och landgång, och ordföranden tackade för 
visat intresse. 
 
 
Vid protokollet 
 
…………………………………….. 
Lars Gustafsson 
 
 
Justeras 
 
………………………………                 …………………………… 
Allan Jansson  Fredrik Jansson 
 
 
 
 


