
 
 

 

Årsmöte 2019 
 

Karlstads Bågskytteklubb, 2019-02-18 
 
Klubbens ordförande, Gunnar Persson, öppnade mötet. 
 
1.  Fastställande av röstlängd: 16 röstberättigade medlemmar närvarande. 
 
2.  Per Karlsson valdes till mötets ordförande och Sanna Sundqvist till dess sekreterare. 
 
3.  Mattias Boström 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 2018 fastställdes med en mindre justering i verksamhetsberättelsen kring namnet 
på en tävling på Island. 

 
I enlighet med dagordningen behandlades även utdelningen av Barbro Lundqvists 
ungdomspris för år 2018. Ungdomspriset tilldelades Carl Johan Bengtsson med 
motiveringen:  

 
”Carl Johan har framgångsrikt representerat klubben på flera 
nationella tävlingar och även internationellt på Island samt i NUM. 
Oftast har han tävlat i seniorklassen med några riktiga toppresultat 
som exempelvis på inomhus-SM. Carl Johan har även blivit 
distriktsmästare inomhus och hjälpt till som domare på Noras Fält-
SM. Under hösten ingår han även som en värdefull compoundresurs i 
klubbens tränarstab.” 

 
7.  Revisionsberättelsen för 2018 redogjordes för av Ann-Sofie Boström.  
 
8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
9.  Inför 2020 års medlemsavgifter föreslogs en ökning med 100 kr för alla kategorier av 

medlemskap, det vill säga: juniorer och pensionärer (fr.o.m. 65 år) betalar 400 kr, 
seniorer 500 kr, en familj 900 kr. Sista kvartalet ska den individ som blir medlem få 
25% rabatt på avgiften. Förslaget bifölls. Liksom föregående år kommer 75% av 



 
 

 

avgiften som betalas till klubben att kallas ”träningsavgift” för att de som vill ska kunna 
söka friskvårdsbidrag för sitt tränande.  

 
10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 a.  Styrelsen gick ut med en öppen inbjudan till att starta en föräldragrupp. Det finns 

inget tvång eller några möten som är obligatoriska. Ingen anmälde sitt intresse 
att starta upp en föräldragrupp redan på årsmötet. På kommande föräldramöte 
lyfts frågan igen. 

 
11.  Valärenden: 
 a.  Ordförande: Gunnar Persson valdes för ett år. 
 b.  Sekreterare: Kristina Torgnysdotter valdes för två år. 
 c.  Kassör: Ann-Sofie Boström valdes förra året för en tid av två år och kvarstår. 
 d.  Styrelseledamöter: Per Spector och Michael Fuchs valdes för en tid av två år. 

Jerry Eriksson och Kevin Ward valdes förra året för en tid av två år och kvarstår. 
 e.  Ungdomsrepresentanter: Hanna Nilsson och Mira Kjellin valdes båda 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. Hedersmedlemmen Kjell Segerström har gått bort. Jerry Eriksson berättade om 
hans insatser i klubben. 

 
 
  Mötet förklarades avslutat av ordförande Per Karlsson. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 

Per Karlsson, ordförande 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 

Mattias Boström, justerare 
 


