
 

 
Alberget 2011-04-20 

 

Årsmöte ÅJSK. 

 

§1. Ordförande Pär Nässén förklarar mötets öppnande. 

 

§2. 3.4.  Till ordförande för mötet väljs Pär Nässén. Till sekreterare för mötet väljs Anders Paulsson. 

              Till justeringsmän för mötet väljs Mari Persson och Esbjörn Åslund. 

 

§5. Dagordningen för mötet godkändes 

 

§6. Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 

§7. Ordförande Pär N föredrog årsberättelsen. 

 

§8. Ordförande Pär N föredrog kassa och revisionsberättelsen. 

 

§9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2010. 

 

§10. Val av A.  Ordförande på ett år. Pär Nässén väljs till ordförande på ett år. 

        Val av B.  Kassör på två år. Staffan Strandberg väljs till kassör på två år. 

        Val av C.  Två st ledamöter på två år. Mari Persson och Hans Åsberg väljs till ledamöter på två år. 

        Val av C.  Två st styrelsesuppleanter på ett år. Krister Olsson och Eva Nordin väljs till styrelsesuppleanter 

                         på ett år. 

 

§11. Val av två st revisorer på ett år. Håkan Semb och Mats Fahner väljs till revisorer på ett år. 

 

§12. Val av två st revisorssuppleanter på ett år. Kjell Svedman och Anders Rising väljs till revisorssuppleanter  

        på ett år. 

 

§13. Val av valberedning på ett år. Waldemar Danielsson och Esbjörn Åslund väljs till valberedning på ett år. 

 

§14. Val av ungdomsansvariga på ett år. Krister Olsson och Peter Jonsson väljs till ungdomsansvariga på ett år. 

 

§15. Val av ombud för kretsens möten. Krister Olsson väljs för Haverökretsen och Per Karlsson väljs för 

        Borgsjökretsen. 

 

§16. Val av firmatecknare. Pär Nässén och Staffan Strandberg väljs till firmatecknare. Tillika ordf. och kassören. 

 

§17. Fastställande av ammunitions och serieavgifter för 2011: 

        Kulammunitionspriserna skjuts på framtiden tills vi vet vad kulammo. kommer att kosta för säsongen. 

        Seriavgifterna på hagelbanorna höjs till 25 kr/serie p.g.a  höjda miljökrav från Ånge kommun. Vi, åjsk har  

        blivit ålagda att använda miljöduvor som är dyrare än dom duvor vi använt tidigare. 

 

§18. Fastställande av årsavgifter för 2012.  Det fastställdes att det ska vara 200kr för seniorer. 100kr för juniorer      

        samt 320kr för familjekort per säsong/år. 

 

§19. Val av material och banansvariga för: 

        A. Älgbanan. Tony Björklund. 

        B. Skeetbanan. Hans Åsberg. 

        C. Trapbanan. Fredrik Persson. 

        D. Korthållsbanan. Krister Olsson 

        E. Sportingbanan. Esbjörn Åslund. 

 

 

 

 



 

 

§20. Fastställande av föreningsstatuter för ÅJSK. 

Föreningsstatuterna godkändes med ett tillägg. Tillägget lyder som följer. Föreningsmedlemmarna har         

skyldighet att hjälpa till med skötsel och underhåll av föreningens anläggningar på UPPMANING ifrån 

styrelsen. 

 

 

§21. Övriga frågor. Ordförande Pär Nässén föredrar frågeställningar och annat angående deponering och   

        sanering av duvkross från hagelbanorna som Ånge kommuns miljökontor ålagt oss i ÅJSK att göra p.g.a att 

        ej använt miljöklassade lerduvor. De lerduvor vi använt tidigare innehåller PAH som tydligen ska vara  

        giftigt, innehåller stenkolstjära bl.a.  ÅJSK måste kontrollera och ta reda på hur mycket Pah dom gamla 

        duvorna innehåller. Hur nu det ska gå till men vi ska göra vårt bästa angående det. 

 

        Det beslutades att årsmötesprotokollen ska läggas ut på ÅJSK:s hemsida. 

 

        

        Det beslutades att skeet och trapbanan håller öppet varannan vecka d.v.s alternerar, trapbanan håller  

        öppet på udda veckor och skeetbanan  jämna veckor. Start v20 t.o.m v33. kl 18-20 på tisdagar. 

        Respektive banchef beslutar själva om de vill ha semesterstängt. 

     

        Det diskuterades om att en familjedag bör anordnas tillsammans med pistolskytteklubben. Gratis 

        provapåskytte eventuellt. 

 

        Ordförande talar med Kjell Sundqvist på Ånge kommun angående ev. bidrag till att städa upp på trapbanan  

        och ev. utfyllnad och tilljämning av banan. 

 

        Det beslutades om en arbetskväll till måndag 9/5 kl 18.00 

 

        Det beslutades om att serieavgifterna på hagelbanorna ska vara avgiftsfria vecka 20-21. 

        Vi måste skjuta upp dom gamla lerduvorna vi ligger i lager med. Varav avgiftsfriheten. 

 

        Det beslutades att vår kassör behöver en ny dator, laptop. Kassören ordnar med inköp själv. 

 

§22. Avslutning. Ordföranden Pär Nässén avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna. 

        Därefter följde prisutdelning för 2010 års klubbmästare i resp. gren trap, skeet, älg, korthåll 

        samt sporting. 

 

 

 

 

       Justerare                                                           Justerare 

 

        

 

       Mari Persson                                                    Esbjörn Åslund 

 

 

 

       Sekreterare                                                       Ordförande 

 

 

 

       Anders Paulsson                                              Pär Nässén  

 

 

 

         

         


