
 
 
 

Årsmöte 2018 
 
Karlstads Bågskytteklubb, 2018-02-19 
 
Klubbens ordförande, Gunnar Persson, öppnade mötet. 
 
1.  Fastställande av röstlängd: 23 medlemmar närvarande. 
 
2.  Mattias Boström valdes till mötets ordförande och Sanna Sundqvist till dess 

sekreterare. 
 
3.  Per Karlsson och Bo Eriksson utsågs till protokolljusterare samt rösträknare. 
 
4.  Mötet har utlysts på korrekt sätt. 
 
5.  Dagordningen fastställdes utan invändningar eller ändringar. 
 
6.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning 

för 2017 fastställdes med några mindre justeringar i lydelser, rekord och inkomsten 
från medlemsavgifterna för 2017. 

 
I enlighet med dagordningen behandlades även utdelningen av Barbro Lundqvists 
ungdomspris för år 2017. Ungdomspriset tilldelades Hanna Nilsson med motiveringen:  

 
”Hanna har under 2017 visat sin klass genom att bland annat ha stått på 
prispallen på samtliga fem JSM-tävlingar i DB13 där guldet på tavla 
utomhus var kronan på verket. Dessutom har flera distriktsrekord erövrats. 
Hanna har utöver sitt fina bågskytte även varit en uppskattad 
ungdomsrepresentant i styrelsen som alltid ställt upp på ett positivt sätt.” 

 
Årsmötet uppmärksammade även fyra jubilarer i klubben. Anders 
Våström, Per Spector, Kevin Ward och Leif Carrfors fick alla en varsin 
gåva. 

 
7.  Revisionsberättelsen för 2017 redogjordes för av Ann-Sofie Boström.  
 
8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
9.  Medlemsavgifter för 2019 föreslogs vara oförändrade gentemot 2018 års avgifter, det 

vill säga: juniorer och pensionärer (fr.o.m. 65 år) betalar 300 kr, seniorer 400 kr, en 
familj 800 kr. Sista kvartalet ska den individ som blir medlem få 25% rabatt på avgiften.  



 
 
 
 Årsmötet röstade om förslaget att 75% av avgiften som betalas till klubben ska kallas 

”träningsavgift” för att de som vill söka friskvårdsbidrag för sitt tränande ska kunna 
göra det, då arbetsgivare inte brukar betala ut friskvårdsbidrag för medlemsavgift i en 
idrottsförening. Förslaget bifölls. Uppdelningen i 75% träningsavgift och 25% 
medlemsavgift gäller redan från detta år, 2018. 

 
10.  Varken förslag från styrelsen eller i rätt tid inkomna motioner fanns att behandla. 
 
11.  Valärenden 
 a.  Ordförande: Gunnar Persson valdes för ett år. 
 b.  Sekreterare: Sanna Sundqvist valdes förra året på två år och kvarstår. 
 c.  Kassör: Ann-Sofie Boström valdes på två år. 
 d.  Styrelseledamöter: Jerry Eriksson och Kevin Ward valdes för en tid av två år. Per 

Spector och Michael Fuchs valdes förra året för en tid av två år och kvarstår. 
 e.  Ungdomsrepresentanter: Matilda Olsson och Hanna Nilsson valdes för ett år. 
 f.  Revisor: Lena Eriksson. Suppleant: Britta Eriksson. Båda valdes för ett år. 
 g.  Valberedning: Henrik Eriksson och Nalle Bengtsson valdes för ett år, varav den 

förstnämnde är sammankallande. 
 h.  Ombud till SBF-möten och övriga möten: Styrelsen har mandat att utse en 

person vid behov. 
 
12.  Övriga frågor: 

a. Vem/hur ansvarar vi för vår träningsbana för 3D-skytte på Långenäs? Gunnar 
Persson redogjorde för hur det har sett ut tidigare då Jimmy Axelsson under 
sommaren tog på sig ett ansvar över 3D-träningsbanan. Då han nu tillhör 
bågskytteklubben i Kil behöver vi någon ny som kan ansvara för 3D-banan. Den 
ansvarige ska t.ex. säkerställa att banan med 3D-djuren sätts ut, tas in och snitslas. 
Den ansvarige behöver inte göra allt arbete själv, utan ska kunna vara 
sammankallande. Leif Carrfors och Lars Berglund tog tillsammans på sig ansvaret för 
3D-banan. 

 
b. Vilka kan ta ansvar för vår 3D-tävling Värmlandsvargen 1 juli? Jimmy Axelsson tar 
gärna fortsatt ansvar om han får stämma av med Leif Carrfors och Lars Berglund om 
banläggning och andra praktiska delar. Gunnar Persson tar ansvar för det 
administrativa kring tävlingen. 

 
c. Vilka kan ta ansvar för vår 900-tävling Solstapilen 17 juni? 
Tävlingsledare blir antingen Mattias Boström, Henrik Eriksson eller Jerry Eriksson. 
Gunnar Persson tar på sig det administrativa ansvaret. 

 
d. Diskussion om klubbens framtida utveckling att lämna över till den nya styrelsen:  
Vad kan vi göra mer av och vad kan vi göra mindre av? 



 
 
 

Lappar delades ut till alla deltagande som under några minuter fick skriva ner sina 
synpunkter på hur klubben ska utvecklas. Gunnar Persson läste upp förslagen för att 
säkerställa att vi förstod allas synpunkter. Styrelsen kommer arbeta vidare med 
förslagen under året. 

 
  Mötet förklarades avslutat av ordförande Mattias Boström. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 

Mattias Boström, ordförande 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 

Per Karlsson, justerare 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 

Bo Eriksson, justerare 


