Dagordning vid ordinarie SDF-möte (årsmöte) för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund.
Onsdag den 20/3 kl 1900 på Gövikenhallen – Östersund.
1. upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den röstlängd som FS har upprättat för SDF;
2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
3. fastställande av föredragningslista för mötet;
4. val av ordförande för mötet;
5. val av sekreterare för mötet;
6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll;
7. föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
8. föredragning av revisorernas berättelse;
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
10. behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag ingivits i
den ordning som sägs i 12 §;
11. fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift (2012=250kr) till
SDF för verksamhetsåret;
12. val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse;

-

2012 valdes Rune Sörell.

13. val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter;

-

För 2011 – 2012 är valda Jonas Kalén och Carina Åkerblom.
För 2012 – 2013 är valda Göran Nordlander och Marie Franzon.

14. val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter;

-

Som ordinarie revisorer 2012 är valda Per-Olle Persson och Johan Petrusson.
Som revisorsersättare 2012är vald Håkan Hjelm.

15. fastställande av sektionernas representanter i SDF styrelse;

-

Väljs av sektionerna på deras årsmöten och fastställs av detta möte. 2012 var det:
Gevärssektionen: Stefan Jonasson, Hogdal SkF
Pistolsektionen: Peter Johansson, F4 SkF
Jaktsektionen: Bruno Eriksson, Östersunds JsK
Ungdomssektionen: Carl-Ove Bertilsson, Fältjägarna SF

16. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen;

-

2012 är valda Roland Johansson (gevär, sammankallande), Urban Magnusson (gevär),
vakant (pistol) och vakant (jakt).

17. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF
förbunds- och sektionsmöte

-

För 2012 beslutades att styrelsen fick i uppdrag att utse ombud när så krävdes.

18. avslutning och prisutdelningar

Jämtland Härjedalens Skyttesportförbund
Styrelsens Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande Rune Sörell (2012)
Vice Ordförande Marie Franzon (2012-2013)
Sekreterare Jonas Kalén (2011-2012)
Kassör Göran Nordlander (2012-2013)
Utbildning Carina Åkerblom (2011-2012)
Ungdomssektion Carl-Ove Bertilsson, Fältjägarna SF (2012)
Gevärsektion Stefan Jonasson, Hogdal SkF (2012)
Pistolsektion Peter Johansson, F4 SkF (2012)
Jaktsektion Bruno Eriksson, Östersunds JsK (2012)
Adj ledamot:Sune Holgersson (SSO)
Adj ledamot: Anders Westerlund (Hemsida, IdrottOnline)
Revisorer:Per-Olle Persson, Johan Petrusson.
Valberedning:Roland Johansson (gevär), sammankallande Urban Magnusson (gevär)
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten och vidare kontakt genom mail och telefon. Vi
har arbetat för en bättre organisation och ett bra samarbete inom vårat län samt utanför
länsgränserna.
Vid Svenska Skyttesportförbundets årsmöte så fick vi i styrelsen två uppdrag, det ena var att planera
och genomföra föreningsträffar vilka vi genomförde i början av 2013. Det andra var att arbeta fram
en arbetsbeskrivning för styrelsen och sektionerna. Den är ännu ej klar.
Carina Åkerblom deltog vid Skytteforum i Bromma, december 2012.
Vår hemsida www.jamtskytte.se och dess nyhetsbrev är en viktig väg för informationsspridning
både till föreningar och skyttar.
Medlemsantalet i länet uppgick under 2012 till cirka 2400 personer vilket är glädjande men vi
hoppas och ser fram emot ett fortsatt ökande medlemsantal.
Styrelsen tackar för det gångna året och ser med tillförsikt och förhoppning fram emot det
kommande året med fortsatt gott samarbete mellan sektionerna samt en förhoppning om
goda skytteresultat av våra skyttar.
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Verksamhetsberättelse Ungdomssektion 2012
J/H skyttesportförbunds ungdomssektion hade under 2012 inga möten och inga aktiviteter.

Verksamhetsplan 2013
För 2013 planeras prova på dagar i Härjedalen i Sveg och Funäsdalen . Datum är inte klara men i
slutet av maj början juni är vår plan. Det finns önskemål om ett ståläger för luftgevärsskyttar i
Gövikenhallen till hösten där vi kommer att medverka genom att bidra med mat och
ammunition.Och även låta skyttarna prova pistolskytte.

/Carl-Ove Bertilsson

Verksamhetsberättelse 2012
Pistolsektionen har genomfört DM i luft- grov- sport - fri och standardpistol

Vid SM 25 och 50m i Grimsta blev Marcus Jonsson A4 3a i grovpistol
Staffan Oscarsson F4 3a i sportpistol .
Till veterannordiskamästerskapen i Lahti åkte 4st från länet Hasse Svensson A4 blev 1a i grovpistol.
Vid Finalen Svenska Ungdomscupen blev Niklas Engström Strömssunds ssk 1a i LP25p
Erik Olsson Strömssunds ssk 3a i LP20p
På luftpistols SM blev Erik Olsson Strömssunds ssk 2a i fallingtarget
Pistolsektionen
Peter Johansson

Verksamhetsberättelse från 6,5 fält och bana 2012.
2012 inleddes med 69:de fjärdadagsskjutningen i Tulleråsen där Ebbe Wikman och Urban
Magnusson sköt bäst av JH-skyttarna med 32 träff. Därefter sköts det några serieskjutningar
med varierande skyttar i topp på de olika tävlingarna. Så kom då två av de större
fältskjutningarna i länet och först ut var jämtträffen med Örjan Sjölund som bäste länsskytt
med 40 träff. Dagen efter anordnades Ovikskannan Där vi inte lyckades få någon skytt på
framskjuten placering. Sedan for våra fältskyttar till Västernorrland för att delta i fältyran, 3
tävlingar i ö-viksområdet. 1/4 var det dags för DM fält som i år gick i Dagsådalen. Där
segrade i seniorklassen Leif Jonasson Sveg. I veteranklassen segrade Urban Magnusson
Häggenås. Sedan sköt vi fält i Ramselefors och Umeå. Därefter drog Urban ensam upp till
tornedalsrallyt. Så följde SM fält Där Leif Jonasson och Urban Magnusson klarade sig bäst
med en 9.e och 19.e plats i veteranklassen. Nästa större tävling var Mittnordiska Som tyvärr
pga. krock med tavelträffen fick några färre startande i år.
DM gevär liggande gick i Ytterhogdal där blev Urban Magnusson Häggenås veteranmästare
Seniormästare blev Stefan Jonasson Ytterhogdal.
DM gevär ställningar arrangerades i Hammarstrand Veteranmästare blev Roland Sandberg
Strömsund och Seniormästare blev Stefan Jonasson Ytterhogdal
Ytterligare en banskjutning annordnades och det var Hogdalsträffen tyvärr med lågt
deltagande från JH skyttarna.
Några få skyttar deltog i banskyttetävlingar utanför länet och SM gevär och därmed var det
slut på säsongen för 6,5 skyttet för 2011.
Under jan. feb. avgjordes skyttiaden, DM Öpiaden och Jämtlandsserien i luftgevär mer
information i verksamhetsberättelsen från luftgevärssektionen.
Korthållsskyttet 2012 bestod av en Jämtlandsserie med totalt 200 starter, Ett DM med totalt
15 startande där samtliga medaljer erövrades av Hogdalsskyttar, Dessutom deltog skyttar från
Hogdal även i norrlandsmästerskapen Kh där de erövrade 3 pallplatser och Paradisträffen i
Arvika samt JuniorSM. Dessutom startade ett antal skyttar i rikstävlingarna SVD Kh och
Riksskölden.
K-pistskyttarna hade som vanligt sina DM. I bana liggande vann Roland Sandberg Strömsund
I bana ställning vann Sven Erik Nilsson Bräcke och i Fält vann Roland Sandberg Strömsund.
Resultat finns att hämta på www.jamtskytte.se Och www.AC-skytte.com
Stefan Jonasson gevärssektionen

GEVÄRSSEKTIONEN
JÄMTLAND HÄRJEDALENS SKYTTESPORTFÖRBUND
VERKSAMHETSPLAN 2013.
Sektionen skall under 2012 arbeta för att minst bibehålla det tävlingsutbud som finns.
Vi skall anordna mittnordiska enlig överenskommelsen med våra Norska skyttekamrater.
Luftgevärssektionen ska arbeta för att få tillstånd ett ståskytteläger till hösten i början av
luftsäsongen.
Gevärssektionen
Stefan Jonasson

