
Mötesinfo

Bifogat finner ni handlingarna till klubbens årsmöte avhälldes i Microsoft Teams lördag 20 
mars 2021 kl 11:00.

Du kan delta på årsmötet med Microsoft Teams-appen i din dator, surfplatta, smarttelefon 
eller via webb versionen i någon av webbläsarna Chrome eller Edge. Du får en länk till 
mötet när du har anmält dig.

OBS: Är ni fler i samma hushåll som är röstberättigat måste varje person vara anslut med 
egen enhet för att kunna rösta.

Anmäl dig snarast med att: Skicka en epost med ditt namn, epostadress och 
telefonnummer till: ordforande@olofstromspk.se senast onsdag 17 mars 2021. Länken till 
mötet skickas ut efter anmälnings fristen har gått ut.

OBS: Om ni har andra förslag än styrelsen/valberednings förslag eller begär votering 
(enligt stadgarna), ber vi om att ni snarast och i god tid före mötet börjar skickar dom till: 
kassor@olofstromspk.se. Detta för att tillpassa tekniska lösningar så mötet förlöper så 
smidigt som möjligt.

Under mötet:
• Tänk på att stänga av din mikrofon (och din kamera om det är många deltagare på 

mötet).  

• I verktygsfältet för Teams mötet ser du symbolen för video, mikrofon och chatt. Om du 
inte ser verktygsfältet, för din pekare över bildskärmen. 

• Chatten används för att begära ordet. Skriv ditt namn för att bli uppsatt på talarlistan.  

• Vi använder oss av tyst acklamation = vid beslut räknas tystnad som JA.  
(Om du är emot: Slå på din mikrofon och gör dig hört, skriv i chatten)  

• Votering kan begäras (enligt stadgarna) och då används Forms i Teams 

Välkommen önskar

Styrelsen
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Dagordning  
Årsmöte 20 mars 2021

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två protokoll justerare tillika rösträknare. 
4. a) Fastställande av mötesordning. 

b) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

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

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
12. Val av  

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.  
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.  
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.  
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta.  
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
sammankallande.  
f) beslut om val av ombud till SDF-möten. (och andra möten där föreningen har rätt 
att representera med ombud). Styrelsen utser dessa ombud i förekommande fall. 

  13.  Övriga frågor.  
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får 
inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.  

    Avslutning av årsmötet

Digital Prisutdelning - priser kan hämtas på en träning efter årsmötet
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Mötesordning

• Chatten används för att begära ordet. Skriv ditt namn för att bli uppsatt på 
talarlistan. 

• Vi använder oss av tyst acklamation = vid beslut räknas tystnad som JA. 

• Votering kan begäras och då används Forms i Teams (mer info vid ev. val). 
Gäller även vid sluten votering. 

• Som röstmottagare föreslås Thor Erling Thonrud som även är 
mötesadministratör.
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Verksamhetsberättelse 2020 
2020 har på många sätt varit ett händelserikt år. I år har vi avslutat ett omfattande 
ombyggnadsarbete för att möta myndigheternas krav. Vi har bl.a. byggt om kulfången och 
byggt nya målställ på samtliga tre banor samt byggt om vapenrummet och installerat nytt 
larm. Trots att våra medlemmar varit väldigt engagerade och vi klarat att göra det mesta av 
arbetet med ideella krafter har de kostnaderna vi inte kunnat påverka gjort mycket djupa 
avtryck i vår ekonomi. Av den anledningen var det särskilt glädjande att bli tilldelade 
stipendium från Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse, vilket fick ekonomin tillbaka på 
fötterna igen. 

Ett annat viktigt sätt att både få in pengar till klubben och samtidigt nå ut till allmänheten och 
få in nya medlemmar har varit via våra introduktionskurser. I år har vi hållit 4 
introduktionskurser och haft sammanlagt 26 deltagare, varav 10 senare sökt och beviljats 
medlemskap i klubben. 

Även i år har vi fortsatt med vår fältskytteserie och våra klubbmästerskap i precision, militär 
snabbmatch, standardpistol och fält. Vi har också fortsatt med våra tisdag- och 
lördagsträningar sommarhalvåret samt lördagsträningar vinterhalvåret. Tyvärr har den 
pågående Covid19-pandemin ställt till det för oss och tvingat oss att avbryta våra organiserade 
träningar från mitten av november och året ut. 

I år har vi varit värd för Kretsmästerskap i Militär snabbmatch. Det var sammanlagt 18 starter 
i 4 vapengrupper. Tävlingen genomfördes väl och lite extra roligt var att en av våra 
medlemmar lyckades ta guld i Vapengrupp A. 

Vi har i år avslutat vårt hyresavtal i lufthallen och all vår luftutrusning är flyttad till 
klubbstugan. 

 

Anel Muhic 

Ordförande Olofströms PK 
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Olofströms Pistolskytteklubb
836200-2928
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-02-20 21:27
Senaste vernr A 102 B 5 C 102

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Varulager

1400 Varulager 8 534,00 298,00 8 832,00

Summa varulager 8 534,00 298,00 8 832,00

Kundfordringar
1510 Kundfordringar 5 980,00 -1 150,00 4 830,00

Summa kundfordringar 5 980,00 -1 150,00 4 830,00

Kassa och Bank
1910 Kassa 493,00 -493,00 0,00
1930 Bankgiro 112 375,91 -53 747,20 58 628,71

Summa kassa och bank 112 868,91 -54 240,20 58 628,71

Summa tillgångar 127 382,91 -55 092,20 72 290,71

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott

2060 Balanserade över-/underskott -118 816,32 0,00 -118 816,32
2070 Ungdomssektionen Ändamålsbestämt medel -8 566,59 0,00 -8 566,59

Summa balanserat över-/underskott -127 382,91 0,00 -127 382,91

Summa eget kapital -127 382,91 0,00 -127 382,91

SKULDER
Summa skulder 0,00 0,00 0,00

Summa eget kapital och skulder -127 382,91 0,00 -127 382,91

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 -55 092,20 -55 092,20

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=1400&toacct=1400&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=1510&toacct=1510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=1910&toacct=1910&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=1930&toacct=1930&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=2060&toacct=2060&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=2070&toacct=2070&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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Olofströms Pistolskytteklubb
836200-2928
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
2020 

Utskrivet 2021-02-20 21:31
Senaste vernr A 102 B 5 C 102

 Period Period fg årPeriodens budget

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3013 Start/anmälningsavgifter Tävlingar 1 145,00 4 876,00 4 000,00
3015 Träningsavgifter 30,00 1 342,00 0,00
3016 Kurs- och terminsavgifter 10 061,00 9 500,00 7 500,00
3380 Andra Intäkter/gavor 47 990,00 3 388,00 2 000,00
3381 Föreningsnyttan - Sparbanken i Karlshamn 0,00 300,00 300,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter 377,00 360,00 300,00
3540 Försäljning av Ammunition 10 640,00 11 859,00 11 000,00
3550 Försäljning Märken 539,00 0,00 0,00
3555 Försäljning Skyttelogg 100,00 0,00 0,00
3560 Depositum Nycklar -1 350,00 -500,00 -2 000,00
3700 Öresutjämning -1,50 -0,52 0,00

Summa nettoomsättning 69 530,50 31 124,48 23 100,00

Aktiverat arbete för egen räkning

3820 Statliga bidrag 126,00 0,00 0,00
3890 Medlemsavgifter 30 372,40 40 920,00 37 000,00
3891 Medlemsavgift Pistolskytteförbundet 12 547,60 2 860,00 12 000,00

Summa aktiverat arbete för egen räkning 43 046,00 43 780,00 49 000,00

Övriga rörelseintäkter

3913 Uthyrning av idrottsanläggning 2 100,00 0,00 0,00
3993 Påminnelseavgift 480,00 780,00 0,00
3994 Försäkringsersättning 8 811,00 0,00 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 11 391,00 780,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 123 967,50 75 684,48 72 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4018 Bane hyre -7 897,00 -15 395,00 -8 000,00
4020 Skjut Materialkostnader -250,00 -5 441,00 -6 000,00
4022 Priser, medalje kostnader -1 158,00 0,00 -1 500,00
4027 Startavgifter (delta andre tävlingar) 0,00 0,00 -500,00
4028 Tillstånd/förbundsavgifter för tävling 0,00 0,00 -500,00
4048 Miljö Avgifter 0,00 -1 848,00 -2 000,00
4540 Inköp av Ammunition -6 790,00 -3 390,00 -3 500,00
4550 Inköp av Märken -539,00 0,00 -200,00
4560 Inköp av Nycklar -980,00 0,00 0,00
4990 Varulager Ändringar 299,00 -2 509,00 0,00

Summa råvaror och förnödenheter -17 315,00 -28 583,00 -22 200,00

Övriga varu- och materialkostnader

4895 Årsmöteskostnader -129,00 -406,00 -500,00
4898 Avgifter Skytteförbund -14 260,00 -12 690,00 -14 000,00
4899 Övriga demokrati/möte kostnader -433,00 -1 339,00 -1 000,00

Summa Övriga varu- och materialkostnader -14 822,00 -14 435,00 -15 500,00

BRUTTOVINST 91 830,50 32 666,48 34 400,00

Övriga externa kostnader

5060 Skjutbana kostnader -64 219,35 0,00 -65 000,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler -13 274,66 -8 694,86 -10 000,00
5090 Övriga lokalkostnader 0,00 0,00 -1 000,00
5500 Reparation och underhåll av vapen etc 0,00 -120,00 -1 000,00
5700 Frakter och transporter -190,50 -456,92 -1 000,00
5890 Övriga resekostnader 0,00 0,00 -500,00
6070 Representation och uppvaktningar -723,00 0,00 -2 000,00
6110 Kontorsmaterial 0,00 -1 048,95 -500,00
6250 Postbefordran -220,00 0,00 -200,00
6310 Försäkringar klubben -5 139,00 -5 696,00 -6 000,00
6370 Larm Kostnader -61 255,00 -7 258,00 -48 000,00

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3015&toacct=3015&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3380&toacct=3380&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3381&toacct=3381&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3540&toacct=3540&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3550&toacct=3550&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3555&toacct=3555&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3560&toacct=3560&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3700&toacct=3700&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3820&toacct=3820&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3890&toacct=3890&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3891&toacct=3891&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3913&toacct=3913&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3993&toacct=3993&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=3994&toacct=3994&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4022&toacct=4022&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4027&toacct=4027&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4028&toacct=4028&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4048&toacct=4048&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4540&toacct=4540&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4550&toacct=4550&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4560&toacct=4560&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4990&toacct=4990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4895&toacct=4895&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4898&toacct=4898&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=4899&toacct=4899&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=5060&toacct=5060&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=5070&toacct=5070&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=5090&toacct=5090&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=5500&toacct=5500&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=5700&toacct=5700&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=5890&toacct=5890&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6070&toacct=6070&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6370&toacct=6370&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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Olofströms Pistolskytteklubb
836200-2928
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
2020 

Utskrivet 2021-02-20 21:31
Senaste vernr A 102 B 5 C 102

 Period Period fg årPeriodens budget

6460 Sammanträdeskostnader 0,00 -200,00 -1 000,00
6540 IT-tjänster -1 171,50 -468,75 -500,00
6570 Bankkostnader -761,00 -842,00 -1 000,00

Summa övriga externa kostnader -146 954,01 -24 785,48 -137 700,00

Personalkostnader

7331 Skattefria bilersättningar 0,00 -518,00 -1 000,00
7614 Utbildning, förtroendevalda 0,00 -700,00 -2 000,00
7630 Personalrepresentation 0,00 -200,00 -1 000,00

Summa personalkostnader 0,00 -1 418,00 -4 000,00

Övriga rörelsekostnader

7920 Kostnader av engångskaraktär 0,00 -50,00 -1 000,00

Summa övriga rörelsekostnader 0,00 -50,00 -1 000,00

Finansiella poster

8311 Ränteintäkter från bank 31,31 62,51 0,00

Summa finansiella poster 31,31 62,51 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -179 059,70 -69 208,97 -180 400,00

Årets resultat

8999 Årets över-/underskott 0,00 -6 475,51 0,00

Summa årets resultat 0,00 -6 475,51 0,00

BERÄKNAT RESULTAT -55 092,20 0,00 -108 300,00

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6460&toacct=6460&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6540&toacct=6540&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=7614&toacct=7614&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=7630&toacct=7630&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=7920&toacct=7920&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=8311&toacct=8311&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=30f624b3933845ba973d8f675130d74b&r=gledger&fromacct=8999&toacct=8999&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined




 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för 2021 
I skrivande stund står det klart att även 2021 kommer att präglas av Covid19-pandemin, 
även om det är omöjligt att säga till hur stor utsträckning. Olofströms Pistolskytteklubb 
kommer att sträva att i största möjliga mån fortsätta med vår vanliga verksamhet utan att 
för den delen göra minsta avkall på restriktioner som lämnas av myndigheterna eller på alla 
de säkerhetsreglerna vi har i vår verksamhet.  

Detta betyder att vi även i år kommer fortsätta hålla träningar 2 gånger i veckan under 
sommarhalvåret, och 1 gång i veckan under vinterhalvåret. Vi kommer fortsätta hålla våra 
klubbtävlingar och fältskytteserie. I år är det även planerat att vi ska hålla i Blekingecupen. 

Målet även för i år är att utöka medlemsantalet och hålla introduktionskurser, även om 
detta kan vara en extra svår utmaning i år pga de rådande restriktionerna.  

 

Anel Muhic 

Ordförande Olofströms PK 
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Olofströms Pistolskytteklubb
836200-2928
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Budget 2021
Utskrivet 2021-03-09 22:37

Senaste vernr A 19 C 70

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3013 Start/anmälningsavgifter Tävlingar 4,0
3016 Kurs- och terminsavgifter 6,0
3380 Andra Intäkter/gavor 2,0
3381 Föreningsnyttan - Sparbanken i Karlshamn 0,3
3510 Kiosk och serveringsintäkter 0,3
3540 Försäljning av Ammunition 12,0
3550 Försäljning Märken 0,5
3560 Depositum Nycklar 0,0

Summa nettoomsättning 25,1

Aktiverat arbete för egen räkning

3890 Medlemsavgifter 29,0
3891 Medlemsavgift Pistolskytteförbundet 10,0

Summa aktiverat arbete för egen räkning 39,0

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 64,1

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4018 Bane hyre 0,0
4020 Skjut Materialkostnader -3,0
4022 Priser, medalje kostnader -1,0
4023 Licensavgifter tävlingar 0,0
4027 Startavgifter (delta andre tävlingar) -1,0
4028 Tillstånd/förbundsavgifter för tävling -0,5
4048 Miljö Avgifter -2,0
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror -0,2
4540 Inköp av Ammunition -7,5
4550 Inköp av Märken -0,5

Summa råvaror och förnödenheter -15,7

Övriga varu- och materialkostnader

4895 Årsmöteskostnader -0,5
4896 Årsredovisning 0,0
4898 Avgifter Skytteförbund -10,0
4899 Övriga demokrati/möte kostnader -1,0

Summa Övriga varu- och materialkostnader -11,5

Övriga externa kostnader

5060 Skjutbana kostnader -5,0
5070 Reparation och underhåll av lokaler -5,0
5090 Övriga lokalkostnader -1,0
5500 Reparation och underhåll av vapen etc -4,0
5700 Frakter och transporter -0,5
5890 Övriga resekostnader -0,5
6070 Representation och uppvaktningar -2,0
6110 Kontorsmaterial -1,5
6250 Postbefordran -0,3
6310 Försäkringar klubben -6,0
6370 Larm Kostnader -14,0
6460 Sammanträdeskostnader -1,0

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3380&toacct=3380&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3381&toacct=3381&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3540&toacct=3540&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3550&toacct=3550&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3560&toacct=3560&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3890&toacct=3890&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=3891&toacct=3891&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4018&toacct=4018&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4020&toacct=4020&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4022&toacct=4022&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4023&toacct=4023&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4027&toacct=4027&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4028&toacct=4028&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4048&toacct=4048&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4510&toacct=4510&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4540&toacct=4540&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4550&toacct=4550&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4895&toacct=4895&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4896&toacct=4896&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4898&toacct=4898&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=4899&toacct=4899&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=5060&toacct=5060&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=5070&toacct=5070&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=5090&toacct=5090&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=5500&toacct=5500&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=5700&toacct=5700&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=5890&toacct=5890&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6070&toacct=6070&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6370&toacct=6370&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6460&toacct=6460&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
Thor Erling Thonrud
Alla tal i tusen kronor
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Olofströms Pistolskytteklubb
836200-2928
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Budget 2021
Utskrivet 2021-03-09 22:37

Senaste vernr A 19 C 70

6540 IT-tjänster -1,0
6570 Bankkostnader -1,0

Summa övriga externa kostnader -42,8

Personalkostnader

7331 Skattefria bilersättningar -1,0
7614 Utbildning, förtroendevalda -2,0
7630 Personalrepresentation -1,0

Summa personalkostnader -4,0

Övriga rörelsekostnader

7920 Kostnader av engångskaraktär -1,0

Summa övriga rörelsekostnader -1,0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -75,0

BERÄKNAT RESULTAT -10,9

https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6540&toacct=6540&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=7614&toacct=7614&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=7630&toacct=7630&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=32c25f69ce8a4845ac80f1e943ff9240&r=gledger&fromacct=7920&toacct=7920&fromdate=&todate=&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


Motion om stadga ändringar

Bakgrund: 
 
Enligt våra stadgar måste en medlem söka utträde ur klubben senast sista 
december gällande år om hen inte vill vara medlem i klubben nästa år. 
Anledning till detta är dels att för att vi varje år måste betala en avgift till 
Pistolskytteförbundet som grundar sig på medlemsantalet den 1:a januari, dels 
för att det är krav för att inneha licens att man måste vara medlem i en 
skytteklubb och vi vill inte riskera att utesluta någon pga missad 
föreningsavgift.   
Problemet med detta förfarandet är att många av nyare medlemmar, som 
provat på pistolskytte och under de första åren kommit fram till att detta ändå 
inte var något för dem, helt enkelt slutar komma till träningarna och betala 
sina fakturor. De ser inte sig själva längre som medlemmar i klubben samtidigt 
som vi fortsätter att ”jaga” dem med fakturor. Detta skapar en helt onödig 
arbetsbörda och bad will. 

Förslag till stadga ändringar:
10 § Medlemskap (tillägg i kursivt)
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan 
antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller 
intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet 
skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att 
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet 
skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat 
medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i 
RF:s stadgar.  
Medlemskapet träder i kraft från det datumet då medlemsavgiften betalats. 
Om medlemsavgiften inte har betalats 3 månader efter medlemsavgiftens 
utfärdande, under vilken tid minst en påminnelse om obetald medlemsavgift 
utfärdats, stryks medlemsansökan och man får ansöka om medlemskap på 
nytt.  
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11 § Utträde (överstruket utgår, tillägg i kursivt)  

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen om inget datum 
för utträdet anges. Vid utträde ur föreningen ska allt av föreningens egendom 
som medlemmen är i besittelse av, lämnas tillbaka till klubbens styrelse senast 
7 (sju) dagar efter utträde. Om detta inte sker blir medlemmen skyldig att 
betala kostnad för återanskaffade av dessa egendomar och upprätthållning av 
klubbens säkerhet. Utträde måste vara begärt senast 31 december i 
verksamhetsåret för att inte vara skyldig att betala medlemsavgift för 
kommande verksamhetsår. Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter 3 
(tre) skriftliga (e-post) påminnelser är även skyldig att betala eventuella 
omkostnader för indrivning av medlemsavgift, och därmed även anses ha 
begärt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 
personen avförs från medlemsförteckningen. Om medlemmen önskar fortsätta 
sitt medlemskap i klubben skall detta i så fall skriftligen meddelas klubben i 
samband med betalningen av den uteblivna medlemsavgiften. Medlem som har 
blitt avförd från medlemsförteckningen på grund av obetald medlemsavgifter 
eller har blivit utesluten för att ha försummat att betala av föreningen 
beslutade avgifter kan inte antas som medlem igen före utebliven avgifter är 
inbetald. 

Utträde måste begäras senast den 31 december verksamhetsåret för att gälla 
nästkommande år. Medlemmen som inte begärt utträde i tid är skyldig att 
betala motsvarande föreningens avgifter till förbund. 
Medlemmen som inte har betalat sin medlemsavgift 3 månader efter 
medlemsavgiftens utfärdande, under vilken tid minst en påminnelse om 
obetald medlemsavgift utfärdats, äger inte rätten att vistas på klubbens banor 
eller lokaler. 
Medlemmen som inte har betalat sin medlemsavgift 6 månader efter 
medlemsavgiftens utfärdande, under vilken period minst två påminnelser om 
obetald medlemsavgift utfärdats, utesluts ur föreningen. 
Medlemmen som blivit utesluten ur föreningen pga obetalda medlemsavgifter 
och som senare önskar återinträde i klubben är skyldig att betala, förutom 
årets medlemsavgift, hela medlemsavgiften för det året man blev utesluten. 
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13 § Medlems rättigheter och skyldigheter (tillägg i kursivt)  

Medlem: 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan 
samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och 
beslut. 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 
upplösning av föreningen, 

• skall i tid betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av 
föreningen. 

• skall hålla föreningen underrättad med sina aktuella kontaktuppgifter och 
omedelbart meddela föreningen när dessa ändrats. 

Styrelsen Olofströms PK 

Olofström, 2021-02-14
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Till

Olofströms Pistolskytteklubbs

Årsmöte 20 mars 2021		 


Förslag på införande av Mötesordning och stadga ändringar 
Jag föreslår att det införas en Mötesordning. 

En Mötesordning som kan anpassas efter hurdan mötet arrangeras: digitalt, 
fysisk osv…  I Mötesordningen ska det framgå hurdan man röstar, ber om 
ordet etc… och annat som är nödvändigt, speciellt för att kunna genomföra 
årsmötet på ett bra sätt. Införande av en Mötesordning medför att klubbens 
stadgar måste ändras. 

Jag föreslår följande ändringar av klubbes stadgar:


19 § Beslut och omröstning 
Första meningen utgår:  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 
omröstning (votering).

Ersättas med följande:  
Hur beslut fattas framgår av mötesordningen, t.e.x bifallsrop, tystacklamation, 
eller om så begärs efter omröstning (votering). 

21 § Ärenden vid årsmötet 
Nytt punkt sättes in efter punkt 3: 
4 Fastställande av mötesordning.  
Dagens punkt 4 och kommande punkter efter rycker en plats ner. 

Vänliga hälsningar


Thor Erling Thonrud
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T H O R  E R L I N G  T H O N R U D

Kyrkhult

3 mars 2021

Styrelsens yttrande:
Styrelsen stöder Thor Erling Thonrud 
sitt förslag.



Valberedningens förslag till årsmötet 20210320 

 

Styrelse 

Ordförande 

1. Anel Muhic – Omval 1 år 

Ledamöter Styrelsen 

Sittande – ej för val i år 

1. Daniel Lundahl – 1 år kvar 
2. Thorbjörn Thulin – 1 år kvar 
3. Christoffer Saar – 1 år kvar 

Valbara 

4. Thor Erling Thonrud – Valberedningen föreslår omval 2 år 
5. Fredrick Röman – Valberedningen föreslår omval 2 år 
6. Sigurd Nyström – Valberedningen föreslår omval 2 år 

 

Suppleanter 

1. Helene Nyqvist – Valberedningen föreslår omval 1 år 
2. Tuomas Tenhunen (Ersätter Jerry Pettersson) – Ny 1 år 
3. Frederik de Mander (Ersätter Mathias Simonsson) – Ny 1 år 

Revisorer 

1. Revisor 1 Tony Johansson – Valberedningen föreslår omval 1 år 
2. Revisor 2 Dan Wickström – Valberedningen föreslår omval 1 år 
3. Revisor Suppleant Linda Röman - Valberedningen föreslår omval 1 år 

Valberedningen 

Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en ska vara sammankallande. 
Valberedningen utses för ett år. 

1. Ambjörn Stjärnstrand (sammankallande) 
2. Jarmo Rauhala 

 

Valberedningen 2021 
 
Ambjörn Stjärnstrand 
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