
Stora Tolvsbo Jaktskytteklubb  
Protokoll styrelsemöte 2017-04-02 

 

1. Mötet förklarades öppnat av Ordförande Thomas Ernebrink. 

Närvarande: Thomas Ernebrink, Mattias Ernebrink, Anders Persson, 

Johan Reyier och Andreas Dahlberg. 

Plats: Larsbo 
 

2. Dagordningen: godkändes av mötet.  
 

3. Mötet utsåg: Thomas Ernebrink till Ordförande och sekreterare. 
 

4. Styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår. 

I tur att avgå är: ordförande: Thomas Ernebrink samt ledamöterna Anders 

Persson, Mattias Ernebrink och Jonas Sander. Ingen har avsagt sig 

uppdragen. 

Suppleant: Andreas Dahlberg. (Fortsätter) 

Revisorer: Sven-Olov Johansson & Mikael Broberg har inte avsagt sig 

sina uppdrag och inte heller revisorssuppleant Tommy Hermansson.  

Valberedningen består av Dan Eriksson och Pelle Frid  

 

5. Verksamhetsberättelse. 

Thomas skriver en verksamhetsberättelse till årsmötet. 

 

6. Datum för årsmöte. 

21 Maj 15:00 på skjutbanan.  

 

7. Arvoden till styrelse och skjutledare (2018). 

Styrelsen föreslår 2500 kr till ordförande, 1500 kr till sekreterare och 

2500 kr till kassören. Skjutledare 250 kr/tillfälle.  
 

8. Medlemsavgifter samt uthyrningsavgifter till år 2018. 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och uthyrningsavgifter samt 

gästkortsavgift under kommande år (2018). Dessa är: 

Ordinarie medlem 250 kr/år 

Ungdom 16-25 år 50 kr/år 

Junior 0-15 år 0 kr/år 

Gästkort (prova på kort) 50 kr 

Hyra banan (alla är medlemmar) 500 kr, 250kr till skjutledare 250 kr till 

föreningen. Avser en tid om 2 timmar 

Hyra banan (alla är inte medlemmar) 1000 kr, 250 till skjutledare och 750 

kr till föreningen. Avser en tid om 2 timmar. 
 

9. Ekonomiska läget. 

Vi har i skrivande stund 61803 kr på bank. Ett tapp på ca 15000 kr 

jämfört med föregående år. Detta beror ffa på investeringen i en ny vagn 

till älgfiguren 80 m och att vi fick höja vallarna pga nedslag vid 

besiktningen. 

 



10.  Föreningsbidraget. 

För att söka föreningsbidrag krävs att vi skickar in en revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, senaste årsmötesprotokollet, 

ekonomisk redogörelse, resultat och balansräkning för senaste 

verksamhetsåret. Thomas fixar det mha Per Karlsson. Datum för 

inlämnade är 30/4-2017.   
 

11.  Ansvarig för bokning av banan. 
Thomas frågar Marvid Sundberg. 

 

12.   Skjutkvällar o skjutledare. 

Mötet föreslår att vi minskar antalent organiserade skjutningar på 80 m 

banan från 14 till 11 gånger. 2 st skjutningar mot björn kommer att 

anordnas och då på lördagar kl 09-12. Däremot utökar vi skyttet på 50 m 

banan med 1 skjutning. 

 

13.  Service o reparationer. 

Vi måste lägga på ett plåttak på ”skyttepaviljonen”. Taket läcker i nuläget. 

Datorn måste uppdateras. Anders Hjernberg får i uppdrag att köra datorn 

till Västerås. 

 

14.  Projekt 

Idéer finns men vi gör inget i år. 

 

15.  Arbetsdag på banan. 

Vi träffas 21/5 kl 15 för årsmöte efter mötet gör vi service av älgfigur, 

röjer sly, krattar vallen, oljar bänken mm.   

 

16.  Inventering av förbrukningsmaterial. 

Sker i samband med årsmötet. 

 

17.  Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

 

18.  Mötet avslutas. 

 

Vid Pennan /Thomas Ernebrink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


