Verksamhetsberättelse
Östersunds jaktskytteklubb år 2019

Styrelsen för Östersunds jaktskytteklubb får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2019.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande

Sven-Åke Draxten

Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Lennarth Eriksson
Ulrika Magnusson-Sundqvist
Magnus Hansson

Ledamöter

Tommy Andersson
Mattias Holmberg
Bruno Eriksson

Suppleanter

Patrik Mellgren
Stefan Sjöberg
Tony Åström

Året som gått
Antalet medlemmar har ökat något, och vi kunde räkna in 330 fantaster i slutet
av året.
Vi inledde säsongen med det traditionella Startskottet i april, och sedan
öppethållande på hagelbanan för träning måndag och torsdag fram till och med
juni, och sedan hela augusti. Älgbanan öppnades i maj.
Vi har också haft fem tillfällen tjejskytte med både hagel och kula, vilket var
mycket populärt. Några fick hjälp med att skjuta in sin bössa, även hjälp med
tips på hagelbanorna och älgbanan. Några kom och ”provade på” för dom var
intresserade av att ta jägarexamen. Flera av tjejerna som varit med dessa
kvällar kommer från andra kommuner än Östersund, vilket är väldigt roligt.
Tjejkvällarna har varit uppskattade på många sätt. Bland annat att många
känner att dom får mer lugn och ro, behöver inte känna någon stress. Att man
kan få hjälp och ingen fråga är för dum.
Flera företag och organisationer har abonnerat banor för skytteaktiviteter för
kunder och anställda.

Tävlingar under året
• SM i kombinerat jaktskytte
• EU-kval
• SM-kval
• Landbys cup
• Landbys-duvan
Jägarexamen
Jägarexamen-proven har ökat i år. Vi har flera skolor som tar jägarexamen hos
oss, bland annat Jämtlands gymnasium, Torsta och Dille skola. Klubbens
provledare är Bruno Eriksson. Tommy Andersson, Stefan Sjöberg och Marit
Persson.
Ungdomsverksamhet
Vi har som tidigare år haft flera utbildningar för ungdomar i samarbete med olika
gymnasieskolor.
Kassörens kommentarer
Klubben ekonomi har under året varit god. Vi gjorde ett stort inköp av
ammunition för 68 000 kr i december, och detta belastades 2019 års resultat,
som slutade på -33 278 kr. Utan inköp hade resultatet varit ett lika stort plus.
Våra största intäkter är medlemsavgifter, cirka 110 000 kr, och serieavgift för
lerduvor med 100 000 kr brutto. Vi fick också ett bidrag till SM-tävlingen med 10
000 kr från Jägareförbundet. Största löpande kostnader är el för 24 000 kr,
försäkring som kostar cirka 20 000 kr och larm och bevakning 9400 kr. Jag vill
poängtera att en ideell förening inte har som syfte att visa vinst, utan att
använda medlemmarnas pengar till verksamheten.
Inför nästa år
Vi inleder säsongen som vanligt med Startskottet lördag 25 april. Vi räknar med
att ha ordinarie öppet måndag och torsdagskvällar från 4 maj.
Söndag 17 maj är planerat en Compact sporting-tävling tillsammans med
Sundsvalls Jaktskytteklubb. Det är även planerat 5 tillfällen tjejskytte under
sommaren. Som alltid gäller att alla aktuella händelser publiceras på hemsidan:
www.skjutbanan.se.
Styrelsen räcker inte för att hålla verksamheten igång, det är frivilligt arbete av
funktionärer som driver vår verksamhet. Alla människor som jobbar på banan är
där på sin egen fritid. Det är mycket mer än bara öppethållande som kräver
funktionärer; det behövs städning, reparation, gräsklippning och mycket annat.
Inte minst tävlingar kräver ett stort antal funktionärer.
Har du en idé om hur vår förening kan utveckla verksamheten? Hör av dig till
styrelsen. Men – du måste vara beredd att hjälpa till själv!
Styrelsen för Östersunds Jaktskytteklubb 2020-02-24

