
Jakobstads Skytteförening r.f.  
Protokoll över årsmöte 10.02.2020 kl 18:00-19:10, plats JSF klubbhus 

Närvarande: 38 medlemmar 

 

§1 Öppnande av mötet 

Styrelseordförande Rolf Nilsson öppnade mötet kl. 18.00. 

 

§2 Val av mötets ordförande, viceordförande, två protokolljusterare och två röstgranskare för mötet 

Till möteordförande valdes Johan Irjala, enligt stadgarna behövs inte en viceordförande för årsmötet. Till 
protokolljusterare och röstgranskare valdes Jens Vingård och Jan Portin 

 

§3 Mötets laglighet och beslutsförhet 

Om årsmötet har annonserats i Österbottens Tidning, Pietarsaaren Sanomat den 02.02.2020.  

Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutsfört.  

 

§4 Godkännande av föredragningslistan 

Mötet godkände föredragningslistan. 

 

§5 Verksamhetsberättelse för 2019 

Ordförande Rolf Nilsson presenterade verksamhetsberättelsen för år 2019.  

Rättningar till verksamhetsberättelsen: 

- Ville Korkea-Aho: Hagelsektionen har även under året 2019 ordnat English Sporting FM.  
- Hans Kilponen: Skyttetillfällen för damer har anordnats under året gånger 

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet med korrigeringarna ovan.  

 

§6 Presentation av bokslutet för 2019 och presentation av revisionsberättelsen 

Thomas Sandström presenterade genomgången av balans- och resultaträkningen för året.  

Frågor som framfördes under presentationen: 

- Roger Sundström: Frågor om försäljning av duvor till andra än medlemmar. Specificerades om mängder och 
kostnader gjordes av Thomas Sandström, där det konstateras att endast en liten mängd duvor har sålts och 
det till en medlem i föreningen.  

Verksamhetsgranskaren Harald Finne presenterade revisionsberättelsen. Rune Hagnäs hade meddelat förhinder och 
kunde inte deltaga i mötet. Verksamhetsgranskarna konstaterade att allt är i skick och förordade ansvarsfrihet för 
styrelsen och övriga redovisningsskyldiga. 

 

 



§7 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga 

Mötet beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse och övriga redovisningsskyldiga. 

 

§8 Verksamhetsplan 2020  

Verksamhetsplanen för 2020 presenterades av sittande styrelseordförande Rolf Nilsson för mötets godkännande. 

Mötets kommentarer: 

- Johan Irjala: kan noteras att föreningen fyller 60 år den 20.10.2020 och en budgetpost bör sättas för detta 
ändamål 

- Hans-Erik Kilponen: Återkommande tillfällen för damskyttar skall ordnas även under 2020  
- Ett spörsmål angående vidareutvecklingen av Practical framfördes, vilket formulerades till att i kommande 

verksamhetsplan skall styrelsen verka för att vidareutveckla olika skytteformer.  

Verksamhetsplanen godkändes av mötet med ovanstående korrigeringar.   

 

§9 Budget för 2020 

Thomas Sandström presenterade budgeten för år 2020. 

Mötets kommentarer: 

- Martin Stens: Noterade en dubbelpost för renoveringar som skall utföras på Älgbana 1.  
- Pasi Peltokangas: Noterade att en post behöver specificeras för föreningens 60-årsfestligheter.  

Budgeten godkändes av mötet med ovanstående korrigeringar.  

 

§10 Medlemsavgifter för år 2020 

Den sittande styrelsen presenterade ett förslag på medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår.  

Mötets kommentarer: 

- Harald Finne: Enligt Finlands föreningslag 503/1989 får det inte förekomma en positiv särbehandling enligt 
kön eller ålder för medlemsavgifter i en förening.  

- Mötet diskuterade olika bruksavgifter och engångsavgifter för banorna.  

Mötet fastslog att medlemsavgifterna för år 2020 är 60€ för samtliga medlemmar oavsett kön eller ålder för att vara 
förenliga med föreningslagen. Bruksavgifterna kommer behandlas av styrelsen.  

 

§11 Val av ordförande för föreningen 

Hans-Erik Kilponen föreslogs som ordförande för föreningen.  

Inga andra förslag framfördes. 

Mötet röstade enhälligt enligt öppen omröstningsordning för Hans-Erik Kilponen som föreningens ordförande.  

 



§12 Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för föreningen 

Följande föreslogs som styrelsemedlemmar: 

- Johan Irjala 
- Marcus Björk 
- Staffan Häggblom 
- Susanne Kilponen 
- Tom Nyman 
- Ville Korkea-Aho 

Som suppleanter föreslogs följande: 

- Pasi Peltokangas 
- Roger Sundström  

Styrelsen utser senare posterna miljöchef och säkerhetschef. Inga andra förslag framfördes.  

Mötets kommentar:  

- Harald Finne: En önskan från mötets sida att Johan Irjala utses som kassör för föreningen, detta antecknades 
till protokollet. 

Mötet röstade enhälligt enligt öppen omröstningsordning for ovanstående styrelsesammansättning.  

 

§13 Val av två verksamhetsgranskare samt suppleanter 

Martin Stens och Thomas Sandström föreslogs som verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2020.  

Som suppleanter föreslogs de nuvarande Leif Back och Per-Erik Backlund.  

Mötets kommentarer: 

- Harald Finne och Rune Nynäs meddelade att de inte står till förfogande för omval.  

Mötet röstade enhälligt enligt öppen omröstningsförordning för föreslagna verksamhetsgranskare.  

 

§14 Ändring av föreningsstadga §5. Ändringen har meddelats Finlands Skytteförbund (SAL) 

Styrelsens avgående ordförande Rolf Nilsson framförde ett informationsärende om ändringen av 
avdelningsuppsättningen för att effektivera SAL-licenskostnaderna för tävlingsskyttar. Ärendet har behandlats på ett 
extraordinärt föreningsmöte den 9.12.2019. Meddelande om denna ändring har skickats till SAL under 
verksamhetsåret 2019 vilket inte har bemötts från SAL. Med effektiveringen av meddelandet av de medlemmar som 
faktiskt tävlar till SAL så kan föreningen potentiellt spara närmare 4000€ / år.  

Mötets kommentarer: 

- John-Erik Jussila: En önskan att föreningens styrelse utvecklar ett verktyg för att hantera SAL-licenserna 
framfördes, så att optimeringen kan genomföras.  
 

§15 Övriga ärenden 

1. Harald Finne framförde en hälsning till kommande styrelse, där han belyste tre områden som bör beaktas 
under verksamhetsåret 2020:  

a. Miljötillstånd och skottmängd 
i. Enligt gällande skottmängd och den klassificering på skjutbanan som finns idag så får 

300.000 skott avfyras i året.  



ii. Ifall skottmängden överstiger 300.000 skott så är miljötillståndet potentiellt i farozonen och 
där är beredningen av ett nytt miljötillstånd förknippat med stora kostnader (100.000€ enligt 
Finne). Samtidigt betyder ett indraget miljötillstånd att all verksamhet måste upphöra.  

b. Ekonomi 
i. Som verksamhetsgranskare konstaterade Harald Finne att en för stor del av användningen 

på banan sker pro bono och att många inte betalar för sig.  
ii. Som ett förslag så presenterades ett medlemskort som ”låser upp” banan för att säkerställa 

att de som använder banorna faktiskt äga tillträde.  
c. Säkerhet 

i. Under 2018 och 2019 har två tillbud förekommit där skott har avlossats från gevärsbanorna 
där kulorna har slagit ner på industriområdet. Detta har inneburit polisanmälning och -
utredning. 

ii. Som förslag så presenterade Harald Finne att vållande av fara av medlem skulle innebära 
repressalier i form av uteslutning och bannlysning från banan.  

Den kommande styrelsen kommer att behandla dessa områden under kommande styrelsemöte och skapa 
verksamhetsplaner för att förbättra säkerheten utöver de aktiviteter som nu pågår. Yttermera skall kommande 
styrelse utreda de påverkande parametrarna som gäller skottmängden enligt miljötillståndet och se till att hållas 
inom ramarna. Förbättringarna angående den ekonomiska uppföljningen och att förhindra otillbörlig användning av 
banorna skall också behandlas.  

2. Thomas Sandström avtackade avgående styrelse och dess ordförande Rolf Nilsson.  

 

§16 Mötets avslutande  

Mötet avslutades kl. 19:10.  


