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Revisorer

Förbundets årsmöte, styrelse- och AU-sammanträden mm
Årsmötet avhölls den 22 mars 2017 på Hacksjöbanan.
Det var 17 valda ombud som var röstberättigade på årsmötet.
Förbundsstyrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. AU och ekonomigruppen
har sammanträtt när detta varit påkallat.
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Ekonomi
Förbundet har under verksamhetsåret fått bidrag från A&B skfb, både till verksamheten samt
ekonomiskt stöd till de nationella skyttarna i gevär vid SM-tävlingar.
Verksamhetens ekonomiska utfall och förbundets ekonomiska ställning samt resultat- och
balansräkning redovisas.
Utbildning
Ingen Föreningstränarutbildning eller biträdande föreningstränarutbildning har genomförts under
2017. Utbildningstillfällen har utlyst men intresset har varit för lågt för att genomföra
utbildningarna med bibehållen kvalitet då stora delar av utbildningen bygger på grupparbeten. För
att öka intresset skall vi marknadsföra samt informera om dessa utbildningar vid återkommande
föreningstränarträffar som kommer att ske under 2018.
Den utbildning som har skett under 2017 har varit Personlig träning, som vår breddtränare Lasse
Grenius erbjudit distriktets skyttar i samband med testtävlingar på 10m, samt vid Botkyrka
Skytteförenings ordinarie träningskvällar på onsdagar, både 50m och 10m.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har arrangerat ett par träningskvällar i stående skytte med Bromma-Solna
Skytteförening under början av 2017, samt planerat utbildningar och läger som har ställts in på
grund av för få deltagare
Ungdomsrådet har tyvärr lagt ner sin verksamhet då ansvariga har avsagt sig sitt uppdrag.

Övrigt
Förbundets mål för 2017 har varit att samtliga grenar skall ha mästerskap. Tyvärr har inte detta
uppnåtts. Mästerskapen har planerats men vissa mästerskap har fått ställas in pga för få deltagare.
Tack!
Styrelsen tackar varmt alla de personer, föreningar, organisationer och A&B skfb som under året
bidragit i verksamheten och gett förbundet sitt fulla stöd.

Stockholm i mars 2018

Per Jonasson
Ordförande i StSF

