
	  

Årsmöte	  Genvalla	  jaktskytte	  klubb	  

Fredag	  30	  mars	  2012	  hölls	  årsmöte	  för	  

Genvalla	  Jaktskytteklubb	  i	  Slandrom	  Frösön/	  Östersund	  
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	  Ett	  20	  tal	  medlemmar	  hade	  slutit	  upp	  för	  
att	  delta	  i	  årsmöte	  för	  klubben.	  

Ordförande	  Niklas	  von	  Essen	  hälsar	  alla	  
välkomna	  och	  mötesförhandlingar	  startas.	  

Under	  2011	  års	  verksamhet	  har	  klubben	  
genomfört	  skjutkvällar	  tisdagar	  och	  
torsdagar	  från	  maj	  till	  sep.	  Haft	  två	  
björnskyttekvällar	  och	  genomfört	  tävlingar	  
som	  Klubbhylsan	  och	  Kretsmästerskap	  och	  
Norma,	  samt	  Klubbmästerskap	  och	  Älgen.	  

Samtliga	  tävlingar	  vanns	  av	  Lars	  Persson	  
detta	  år.	  Arbete	  med	  att	  förbättra	  banan	  
fortsätter	  och	  kommer	  att	  vara	  i	  focus	  
framöver.	  

Under	  mötet	  framkom	  missnöje	  över	  att	  
klubben	  inte	  hunnit	  med	  allt	  arbete	  som	  
behövs	  för	  att	  verksamheten	  skall	  var	  väl	  
fungerande.	  Beslut	  att	  lägga	  det	  bakom	  
och	  ta	  nya	  tag	  inför	  2012	  med	  en	  nyvald	  
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styrelse.	  	  Sedan	  följde	  sedvanliga	  val	  av	  
styrelseledamöter	  samt	  funktionärer	  till	  olika	  
poster.	  Skjutkvällar	  startar	  22	  maj-‐	  tisdagar	  
och	  torsdagar.	  Fram	  till	  september.	  Klubben	  
kommer	  att	  genomföra	  tävlingar	  som	  
meddelas	  senare	  och	  	  två	  björnskyttekvällar.	  

Inga	  inkomna	  motioner	  och	  mötet	  avslutas	  
med	  smörgåstårta	  och	  kaffe	  &	  te.	  

Ny	  ordförande	  för	  2012	  –	  Erja	  Birath	  

Som	  ny	  ordförande	  vill	  jag	  påminna	  om	  att	  
det	  är	  ni	  medlemmar	  som	  utgör	  klubben	  och	  
alla	  krafter	  behövs	  för	  att	  få	  en	  fungerande	  
klubb.	  Min	  uppgift	  detta	  år	  är	  att	  hitta	  fler	  
aktiva	  som	  vill	  att	  Genvalla	  Jaktskyttebana	  
fortsätter	  sin	  verksamhet.	  Jag	  vill	  att	  alla	  
medlemmar	  bidrar	  med	  ett	  positivt	  tänkande	  
och	  hjälper	  till	  att	  få	  en	  aktiv	  bana	  med	  fler	  
skyttar	  som	  trivs	  med	  den	  service	  
funktionärerna	  ger	  och	  att	  vi	  kan	  utveckla	  
banan	  ännu	  mer,	  men	  det	  behövs	  att	  fler	  visar	  
engagemang.	  Glöm	  inte	  starten	  22	  maj	  2012.	  /	  
Erja	  Birath	  

2012	  
Årsmöte	  
Tack	  till	  avgående	  styrelse	   	  
Niclas	  Von	  Essen	  
Björn	  Von	  Essen	  
Pontus	  Köhler	  

Kvar	  på	  1	  år	  
Börje	  Jönsson	  
Marcus	  Sjödin	  

Nyvalda	  i	  Styrelsen	  
Erja	  Birath	  1	  år	  
Lars	  Persson	  2	  år	  
Mats	  Olofsson	  2	  år	  
Arne	  Mårtensson	  !	  år	  

GENVALLA	  JAKTSKYTTE	  KLUBB	  
c/o	  Börje	  Jönsson	  Slandrom	  145	  
832	  93	  Frösön	  

ERJA	  ORDF.	  TELEFON	  
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WEBBSIDA	  
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