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PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 
2022-04-03 
Sida 1 av 2 

Smedjebackens Skytteförening 
Organisationsnummer 883800-3336 
Föreningens säte är Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige 

PROTOKOLL KONSTITUERANDE 

STYRELSEMÖTE 
Protokoll till konstituerande styrelsemöte och bildande av 

Smedjebackens Skytteförening med organisationsnummer 

883800-3336. 

Datum: 2022-04-03 

Tid: 13:00 

Plats: Stensbo 2 

 

 

DAGORDNING 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Mattias Lind förklarar mötet för öppnat Kl 13:00. 

§ 2 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 
Till sekreterare för mötet valdes Johan Persson. 

§ 3 VAL AV JUSTERINGSPERSON 
Till justeringsman valdes Patrik Andersson. 

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Mötet godkände dagordningen. 

§ 5 KONSTITUERANDE 
• Val av ordförande 

Som föreningens ordförande valdes Mattias Lind för föreningsåret 2022. 

• Val av kassör 
Som föreningens kassör valdes Rickard Wickman för föreningsåren 2022 och 2023. 

• Val av sekreterare 
Som föreningens sekreterare valdes Johan Persson för föreningsåret 2022 

• Val av firmatecknare 
Föreningen tecknas av Ordförande, Kassör och Sekreterare individuellt. 
Ordförande:  Mattias Lind, personnummer 19720713-7113 
Kassör:  Rickard Wickman, personnummer 19800818-0153 
Sekreterare: Johan Persson, personnummer 19850403-7113 

§ 6 ÖVRIGA ÄRENDEN 
• Ändring av föreningens adress 

Sekreteraren ombesörjer ändring av föreningens adress till: 

Smedjebackans Skytteförening 

c/o Johan Persson 

Västanhöjdsvägen 11 

771 90 Ludvika  
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PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 
2022-04-03 
Sida 2 av 2 

Smedjebackens Skytteförening 
Organisationsnummer 883800-3336 
Föreningens säte är Smedjebacken, Dalarnas län, Sverige 

§ 6 ÖVRIGA ÄRENDEN, FORTSÄTTNING 
• Föreningen önskar bibehålla sponsring av Microsoft, Mattias Lind ser över om det är möjligt. 

• Föreningen hanteras löpande i avsedd gruppkonversation, beslut taget i grupp genom omröstning 

samt i tillämpliga fall av dess Ordförande, Kassör eller Sekreterare. 

• Föreningsintyg gällande aktivitet till Polismyndighetens vapenlicenshanterare undertecknas av 
föreningens Sekreterare i första hand, eller dess Ordförande i andra hand. Gäller dessa intyg Svenska 
Westernskytteförbundet är det i första hand utpekad RO2 som skriver dessa intyg. Gäller det intyg för 
denne sagde RO2 är det Sekreteraren som undertecknar. Beslut om utgivande av intyg tas i grupp av 
styrelsen med enkel majoritet, dvs om styrelsen har bifall av tre(3) eller fler ordinarie styrelse-
representanter skall intyg ges. Vid utredande SKALL föreningens loggbok kontrolleras, och tillbörlig 
aktivitet SKALL vara uppfylld. Vidare SKALL angivet förbunds reglemente följas, och så SKALL 
intygande begränsningar på föreningsintyget från Polismyndigheten följas och kontrolleras. Sökande 
meddelas bifall och gör sedan en licensansökan och därefter meddelar styrelsen diarienummer som 
förs in på intyget. Sedan skrivs intyget ut, skrivs under av ansvarig, och scannas in. Det inscannade 
intyget skickas därefter från föreningens epostadress direkt till Polismyndigheten. Sökande meddelas 
därefter när kvittens från Polismyndigheten om mottagande levererats.  

§ 7 NÄSTA STYRELSEMÖTE OCH MÖTETS AVSLUTANDE 
• Nästa möte hålles 2022-04-03 Kl 1330, vidare skötes föreningen löpande i avsedd gruppkonversation. 

Beslut tas löpande genom omröstning i gruppkonversationen alternativt i kallade möten. 

 

Härmed undertecknas protokollet på den sista sidan för den ideella föreningen Smedjebackens Skytteförening 

med organisationsnummer 883800-3336. 

 

Samtliga sidor skall även signeras med initialer från samtliga undertecknare. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ordförande, Mattias Lind 

 

 

 

_______________________________ 

Sekreterare, Johan Persson 

 

 

 

_______________________________ 

Justerare, Patrik Andersson 
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