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Hej vänner, vi börjar närma oss årsmötet för 2020. 
 

Ordförande har ordet. 
 
 
Ännu ett år med skytteföreningen har gått, alltid lika berikande. 
 
Styrelsen har bestått av : Ordförande   Mats Åberg 
    V Ordförande   Anders Nordqvist 
    Kassör    Anders Berglund 
    Sekreterare   Axel Braf 
    Materialförvaltare  Bo Jensen 
    Ban- o säkerhetsansvarig Per Persson 
    Ledamot   Per Svensson 
    Ledamot   Daniel Klöfverskjöld 
 
Revisorer       Bengt Ohlsson   
        Bengt Hansson 
 
Revisorssuppleanter      Göran Bergqvist 
        Bo Bribing 
 
Valberedning       Benny Öberg 
 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. 
 
Antalet medlemmar var vid årets utgång 69 st, varav 8 kvinnliga. Av totala antalet var 1 junior. 
Aktiva medlemmar var 48, varav 3 kvinnliga. Antalet aktiva juniorer var 1. 
Vi har haft vårt tävlingsprogram enligt hemsidan, som vanligt välbesökta tävlingar med bra skjutledare  
och många deltagare. 
Vi har ett relativt permanent medlemsantal, några nybörjare har anslutit och tyvärr har vissa medlemmar 
lämnat oss. Trenden verkar tyvärr vara att intresset för pistolskytte är dalande, detta ser vi inte minst vid 
vår årliga Skyttets Dag, tämligen välbesökt men genererar inte många nya medlemmar.  
 
Detta året har slutat på ett helt annorlunda sätt, när vi väl fick klart vår utebana och inhämtat godkännande 
kom nästa kalldusch, plötsligt kom besked från Vellinge Kommun att Tångvallagården var i så dåligt 
skick att en rivning var förestående. Vi fick knappt 6 veckor på oss att tömma lokalerna och avflytta,  
som tur var har vi medlemmar som ställde upp och löste detta. Detta kom helt utan förvarning, klubben 
hade då satsat ca  80.000:- på nytt larm enligt de nya regler som gäller. 
Givetvis hade vi inte gjort denna insats om vi fått information tidigare. För stunden försöker vi få till en 
dialog med Kommunen om ersättningslokaler eller att vi får ekonomisk hjälp till att rusta upp utebanan,  
en dialog som tyvärr går mycket trögt. 
Det är förvisso en lyx att kunna disponera en innebana, inget som speciellt många skytteklubbar kan  
skryta med, men vi tycker tillvägagångssättet från Kommunen är mycket märkligt. 
Personligen kan jag själv tycka att miljön på innebanan inte är den optimala, vi vistas ganska mycket i 
osunt klimat, så det kanske inte är helt av ondo vad som skett. 

 



Denna vintern har vi hittills haft så milt väder att skjutning utomhus har fungerat alldeles utmärkt,  
det finns ju sällan dåligt väder, bara dåliga kläder. 
Styrelsen kommer att kämpa vidare för att få till en lösning av problemet, det finns redan lite idéer 
avseende förändring av klubbstugan. 
Vi har avseende utebanan konstruerat nytt skjutmaterial som fyller de nya regler som gäller,  
mer kommer att tillverkas efter hand.  
Förslag finns också avseende nya tävlingsformer, mer om detta kommer längre fram. 
 
Då vi fått ändra våra rutiner pga av innebanans stängning har detta inneburit att klubbvapen f.n  
förvaras hos medlemmar av styrelsen, detta medför lite logistikproblem avseende nybörjarskjutning.  
Vi hoppas kunna lösa detta problem under 2020. 
De kommande kompletteringarna för målmaterial medför att våra kostnader kommer att öka och  
vi måste därför ta höjd för avgiftsökningar i framtiden. Även en förändring av klubbstuga kommer  
att generera kostnader, visserligen hoppas vi på stöd från Kommunen men trots det kan vi vara  
tvungna att öka intäkterna. 
Vi hoppas på förståelse från medlemmarna avseende detta och ser gärna frivilliga bidrag till 
verksamheten.  
 
Städ/fixardag är inplanerad till söndagen den 26/4, även här hoppas vi att medlemmarna ställer upp. 
Kontakta undertecknad för anmälan om deltagande. 
 
Det gångna året har förutom ovannämnda förflutit normalt, många bra tävlingar med engagerade 
medlemmar och som vanligt alltid med god stämning på banorna. 
 
Ordföranderollen är en post som känns väldigt behaglig då jag har ett stort stöd av övriga i styrelsen och, 
inte minst, av alla trevliga medlemmar. Jag hoppas få fortsatt förtroende att tillsammans med övriga i 
styrelsen fortsätta förvalta och förädla vårt uppdrag. 
 

- Tävlingsresultaten redovisas på vår hemsida under fliken ”resultat” på hemsidan. Tack Anders 
Nordqvist. 

 
- Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som ställer upp med tid och energi för att göra klubben det 

den är. Tack till alla skjutledare, styrelsen och alla som ställer upp på städdagar och andra 
aktiviteter. Det är på grund av er som klubben är så bra som den är. 

 
- Den 10 maj är det SKYTTETS DAG på Ljungen med öppet hus hos alla föreningar. Passa på och 

vissa upp vår sport för nära och kära. Om någon är intresserad av att hjälpa till under dagen är det 
bara att kontakta undertecknad som samordnar eventet. 
 

- För Dig som vill ta pistolskyttekortet kontakta Anders Berglund , han hjälper Er med kurslitteratur 
och lägger upp en plan för självstudier och lämplig dag för att skriva provet. 

 
- Som avslutning standardblänkaren; är avgiften inbetald ??  Om inte, gör det ! 

 
 
Varmt välkomna till årsmötet den 4 april 2020 klockan 14.00. 
Anmälan om deltagande till mats@everleaf.nu senast 2019-03-29, 
detta främst för inköp av mat 
Klubben bjuder på enklare förtäring. 
 

Mats Åberg 
Ordförande 


