Stockholm A&B skytteförbund

Verksamhetsberättelse för 2018
Verksamheten har i huvudsak bestått av tre delar:
1
2
3

Analys av hur man kan stödja ungdomsverksamheten inom
Gevärsverksamheten i Stockholms skyttesportförbund (StSF).
Granskning och beslut rörande bidragsansökningar
Förvaltning av förbundets ekonomiska tillgångar.

Stöd till ungdomsverksamheten
I början av året riktades en enkät till föreningarna för att få synpunkter på ett antal frågor
kopplade till ungdomsverksamheten. Det framkom att bristen på ledare var en av de stora
frågorna liksom behovet av utbildning av de ledare som ändå finns.
Ett par ledarträffar anordnades. För att stimulera till deltagande anskaffades ett antal SCATTsimulatorer, som lånats ut av StSF till deltagarna. Ledarträffarna bedöms ha varit en framgång
liksom de två SCATT-utbildningar som hållits.
Behovet av en modern version av olika trycksaker som exempelvis ”Skytte i skolan” har
uppmärksammats men har ansetts vara en fråga för i huvudsak Svenska Skyttesportförbundet.
Arbetet på att etablera en fungerande samarbetsmodell mellan skolor och skyttet har av
praktiska skäl i stort sett legat nere under året. Arbetet återupptas så snart som möjligt.
Olika lösningar för en korthållsbana inomhus har bearbetats. Förutsättningarna för att få
tillgång till inomhusskjutbanan vid Karlberg bedöms ha förbättrats bl a sedan skjuthallens
nuvarande funktion som materielupplag är på väg att upphöra. Däremot har styrelsen avskrivit
de praktiska möjligheterna att installera elektronik i Farstahallen.
Bidragsansökningar
Eftersom år 2019 sedan tidigare beslutats bli Sthlm A&B skfbs sista verksamhetsår har
styrelsen under 2018 på nytt sökt nå ut brett bland föreningarna med information om
förbundets möjligheter att ge bidrag. Styrelsen har bl a tagit fram en förteckning över olika
typer av bidrag som kan beviljas. Nytt är t ex att styrelsen nu anser sig kunna bevilja bidrag
till inköp av nya eller begagnade gevär samt skytteutrustning. Utöver vad som tas upp i listan
beviljas bidrag för att höja säkerheten på skjutbanor, utbildningshjälpmedel, arrangörsbidrag
och stöd för att kunna delta i tävlingar.
Beviljade belopp och ändamål har redovisats i tidigare förvaltningsberättelser från åren
2006 t o m 2017. Belopp som belastar år 2018 uppgick sammantaget till 1 565 tkr.
Ekonomisk förvaltning
Enligt förbundets stadgar får kapitalet användas under förutsättning att det inte förbrukas före
utgången av 2019. Förbundets ekonomiska ställning framgår av framlagda balans- och
resultaträkningar.
Förvaltningen sker med bistånd av SEB enligt fastlagd policy med avseende på tillgångsslag
och risknivåer (diskretionär förvaltning).
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