Årsmötesprotokoll Mälarcupen Sporting 2022-09-18
Närvarande representanter för klubbarna enligt nedanstående röstlängd.

§1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Birger Hall hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade klubbar räknades och antecknades enligt nedan och årsmötet beslöt
att fastställa röstlängden.
(Eskilstuna JSK, Haninge JK, Huddinge JVF, Romfartuna JSK, Rosersbergs JSK, Strängnäs JSK,
Uppsala JSK, Vingåkers JSK, Västerås JSK, Östgöta JSK, Östra Sörmlands JSK)

§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän
Till mötesordförande valdes Birger Hall, till mötessekreterare Thomas Norén och till
justeringsmän Åke Jansson och Göran Malmkvist.

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet beslutade enhälligt att mötet har utlysts på rätt sätt.

§5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna dagordningen.

§6 Ledningsgruppens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen från föreningens start under verksamhetsåret presenterades för
Årsmötet.
Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna.

§7 Revisionsberättelse
Ekonomisk rapport från föreningens start under verksamhetsåret presenterades muntligt för
årsmötet.
Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska rapporten och kommer också att få bokslutet
skriftligt när det slutförts.

§8 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§9 Behandling av ledningsgruppens förslag och i rätt tid inkomna motioner
A) Prova på och pensionärernas startavgifter höjs till 500 kr.
a. Förslaget godtogs enhälligt av årsmötet.
B) Skyttarnas del av finalens startavgifter tillfaller oavkortat dagens pristagare.
a. Förslaget avslogs av årsmötet för vidare utredning.
C) Finalen 2023 flyttas till den 18/6.
a. Beslutet bordlades av årsmötet för att hitta alternativa datum som passar
med andra nationella och internationella tävlingar. Vecka 23, 27, 28 på
förslag. Beslutet, var och när, tas av ledningsgruppen.
D) Stafflingslista tas fram för det antal tävlingar som skall räknas plus final.
a. Bifogat förslag till stafflingslista godkändes av årsmötet. För säsongen 20222023 beslutades om 5 rankinggrundande tävlingar + final.
E) Motioner angående vänsterskyttars förutsättningar vid planering av banor (Andy
Howlden) samt vikten av väl synliga duvor (Timo Rajasaari) behöver flaggas upp.
a. Intentionerna i båda motionerna godkändes och kommer att läggas till i det
uppdaterade tävlingsreglementet för 2022-2023. Tävlingsjuryn kommer
därmed att ha mandat att rätta till, inom rimliga gränser, såväl
säkerhetsfrågor som ovanstående vid genomgång med banläggarna.
b. Årsmötet beslöt att varje arrangerande klubb tar fram en kontaktlista med
aktuella medlemmar som står till förfogande som jurymedlemmar för att
kunna kontaktas före tävlingsdagen.

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
Verksamhetsplan och budget godkändes enhällit av årsmötet.
Samtidigt presenterades Mälargruppen Sportings förstärkningar centralt på ekonomi, data
och centralt. Christer Björklund kommer att sköta föreningens bokföring, Isak Isaksson
kommer vara experten i dataprojekten och Göran Malmkvist kliver in som central resurs.

§11 Fastställande av kommande års reglemente. Avgifter, fördelning av deltävlingar och
final
Tävlingsreglementet för säsongen 2022-2023 kommer att uppdateras enligt årsmötets beslut
och läggas ut på hemsidan före första deltävlingen.

§12 Val av revisor
Beslöts att bordlägga frågan om revisor till dess storleken på verksamheten motiverar detta.

§13 Övriga frågor
Informerades centralt om att förhandlingar sker med potentiella sponsorer till Mälarcupen
Sporting, ingenting dock klart i dagsläget.
Framfördes önskemål om att sponsring kan ske lokalt och olika former av detta är
välkommet på de enskilda klubbarnas initiativ.

§14 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
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