
Protokoll Årsmöte SWSF 2020 

Plats: Torsby 

Datum: 12-09-2020 

 

Per-Erik Holmberg Hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Parentation hölls för Sixgun Swede #0287  

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 31 personer har rösträtt på 

mötet. 

2. Fastställande av föredragningslista för mötet. Punkt 17. Godkännes av 

samtliga. 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigt utlyst. 

4. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Per-Erik Holmberg. 

5. Val av sekreterare för mötet. Till sekreterare valdes Thom Nilsson. 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets 

protokoll. Dessa fungerar även som rösträknare. ”Pistol pete” Peter Schönning 

och ”Hipshot” Jan R Eriksson valdes till justerare för mötet. 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.  

a) FS:s verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret. Godkändes utan 

anmärkning. 

b) FS:s förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret. Godkändes utan 

anmärkning. 

c) Revisorernas berättelse för det senaste kalenderåret. Godkändes utan 

anmärkning. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för FS:s förvaltning. Årsmötet beslutade att ge styrelsen 

ansvarsfrihet. 

9. Behandling av förslag till verksamhetsplan för SWSf.  

a) FS:s verksamhetsplan för det pågående kalenderåret. Godkändes utan 

anmärkning. 

b) FS:s budgetförslag. Godkändes utan anmärkning. 

IO. Behandling av FS:s förslag samt inkomna motioner enligt S 20. ’ 

Motion från Björn Nilsson Wild Cub: Motionen godkändes av årsmötet och 

kommer tas upp igen vid nästa årsmöte för nytt godkännande och i så fall stadge 

ändring. 



Styrelsens proposition:  Styrelsens proposition godkändes av årsmötet med 

tillägget om att förtydliga att medlemsavgiften gäller för det kalenderår den 

betalas in. 

a) Förslag till Hedersmedlem. Årsmötet valde att utse Trail Creek Jim till 

hedersmedlem i Svenska westernskytteförbundet. 

b) Förtjänstmedalj. Styrelsen har beslutat att dela ut årets förtjänstmedaljer 

till Ace Heart och Jim Younger. 

11. Fastställande av avgifter till SWSf. Årsmötet beslutade att fastställa 

medlemsavgiften till 250 kronor per medlem och år. 

12. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.  

Till ordförande valdes Per-Erik Holmberg. 

13. Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år. Till styrelseledamöter valdes 

”Texas Thom” Thom Nilsson, ”Sneaky Pete” Tony Kareliusson, ”Gunslinger Doc” 

Thomas Christensen och ”Joy McQeen” Kristina Svedberg. 

14. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. Till styrelsesuppleanter valdes: 

”Harley Parkinson” Peder Berggren, ”Deadwood Walker” Patrik Olsson.  

15. Val av 2 interna revisorer samt 1 intern revisorssuppleant med uppgift att 

granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SWSf för det 

pågående kalenderåret. Till revisorer och revisorssuppleant valdes: ”El Lobo” 

Torbjörn Rosenkrantz och ”Black walker” Tobias Gustafsson. Till suppleant 

valdes  ”Bushwacker” Ulf Pettersson. 

16. Val av ordförande och 4 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år. Till 

ordförande valdes: ”Wild Cub” Björn Nilsson, Och till ledamöter valdes 

”Gunsmith” Ivan Sehlin, ”Jessie Flash” Jessica Blixt och ”Captores” Andreas 

Ludvigsson 

17. Utse firmatecknare och tecknandet av förbundet: Ordförande och kassör 

valdes att var för sig vara firmatecknare och som tecknare av förbundet. 

18. Övriga val orsakade av SWSf anslutning till andra organisationer.  

Inga andra val som är orsakade av SWSF:s anslutning till andra organisationer är 

aktuella men Per-Erik informerade om förbundets delaktighet i framtagandet av 

nya SÄK-B som beräknas att ges ut i oktober. 

Per-Erik förklarade mötet för avslutat och alla tackades för sitt deltagande. 

 

Sekreterare: Thom Nilsson. 

 

Justerare Peter Schönning. 

 

Justerare Jan R Eriksson. 


