Stadgar för Stockholm A&B skytteförbund
antagna vid årsmöte 2013-10-08 och extra årsmöte 2013-11-12
§1
Syfte
Stockholm A&B skytteförbund (Förbundet) ska främja det nationella skyttet genom god
förvaltning av Stockholm A&B skytteförbunds kvarvarande förmögenhet samt dela ut bidrag
enligt §§ 2, 3 och 4 nedan.
§2
Ändamålsbestämning av de ekonomiska tillgångarna
Medlen ska användas för att gagna utbyggnad av infrastruktur för gevärs- och kpistskytte
inom Stockholms Skyttesportförbunds (StSFs) verksamhetsområde. Satsningen bör göras så
att den om möjligt kommer alla StSFs verksamheter till godo.
§3
Tilldelning av bidrag
Årligt tillgängligt belopp kan efter ansökan utbetalas till gevärsskytteföreningar inom StSF
eller gevärssektionen i StSF för
– Inrättande och förbättring av skjutbanor
– Rekrytering av nya gevärsskyttar / Skytte i skolan
– Ledarutbildning
– Tävlingsverksamhet
§4
Storlek på årliga bidrag
Storleken på de bidrag som årligen kan utbetalas från Förbundet begränsas enligt följande:
2010 - 2014:
• 5% av kapitalet i ingående balans 1:a januari respektive år
2011-2014:
• Kapital som härrör från Stockholmsfonden får disponeras som engångsbelopp enligt
ändamålsbestämningen för Stockholmsfonden (se bif stadgar f Stockholmsfonden)
2015 - 2019:
• Kapitalet får användas under förutsättning att det inte förbrukas före utgången av 2019
§5
Styrelse
Styrelsen för Förbundet ska utgöras av de personer som per 2009-11-12 ingick i Sthlm A&B
skfbs styrelse d v s Evert Adolfsson, Ivar Ahlberg, Åke Arbrink, Inger Blockmar, Therese
Danielsson, Klas Gustafsson, Jan Halling, Ulf Ingmansson, Per Jonasson, Hans Wahlgren,
Thomas Westberg samt förbundsordföranden Nils Rosenqvist. Ledamöter som väljer att avgå
ur styrelsen skall inte ersättas så länge ledamöterna är minst fem till antalet. Erfordras
fyllnadsval utgör StSFs gevärssektions styrelse valberedning.
§6
Förbundsårsmöte
Förbundets årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång .
Föreningarna representeras på årsmötet med en röst vardera. Även styrelseledamöterna äger
en röst vardera.
I övrigt gäller inför och vid årsmötet i tillämpliga delar de regler som återfinns i normalstadga
för skytteförbund inom Frivilliga Skytterörelsen från maj 1999, som t ex val av revisorer.
§7
Medlemmar
Medlemmar i Förbundet är de föreningar som per 2009-11-12 var medlemmar i Sthlm

A&B skfb och vid aktuellt tillfälle fortfarande är medlemmar i StSF. Gevärsskytteföreningar
som är medlemmar i StSF och tillhör gevärssektionen kan efter ansökan antas som nya
medlemmar.
§8
Avveckling av Förbundet
Förbundet ska avvecklas när förbundets tillgångar med säkerställd ändamålsbestämning och
på ändamålsenligt sätt kan överföras till StSF.

