
PK Ena nyheter

Nybörjareutbildning
Till hösten planeras för en ny kurs.

Teoridelen kommer att köras 4 
lördagar, med start 29/8.

Onsdagen 19/8 hålls en introduktion
för alla intresserade nybörjare, där vi 
berättar mer om hur utbildningen går

till. Därefter anmäler man sig och 
betalar avgiften.

Intresserade nybörjare mailar på 
kurs@pkena.se

Hemortens banor
I maj dra återigen rikstävlingen 

Hemortens Banor igång. Ett utmärkt 
tillfälle att försöka erövra standard-
medaljer, eller bara skaffa sig lite 

tävlingserfarenhet. Sista 
anmälningsdag är den 17 april. 

Mer information kommer!

Vill Du köpa billigare 
ammo?

Nyhetsbrevet som kommer ut ibland

Vi vill gärna ha en brasa i tunnan
på 13dagsmällen.

Lämna gärna lite på skjutbanan
om Du kan avvara!

Har Du ved?

Ny skjuthandbok
Från och med 1 januari 2016 har
vi fått en ny skjuthandbok med 

flera förändringar.En av de viktigaste 
är att det inte längre är tillåtet att

 förflytta sig med vapnet i handen. 
Vid all förflyttning skall vapnet

antingen vara hölstrat, eller ligga i 
väska.

Mer om detta finns på sidan 41 i 
skjuthandboken. Punkt B.1.2.2.
Ett exemplar av skjuthandboken 
finns i glasfiberboden. Den kan 

också laddas ner på: 
www.pistolskytteforbundet.se

Nyhetsbrev till PK Enas medlemmar
Senaste nytt inom PK Ena

Kommande aktiviteter
Alla säsongens aktiviteter, tävlingar, 
arbetsdagar och medlemsmöten är 
nu upplagda i vårt kalenderarium. 
Kalendariet uppdateras löpande.

Kalendariet finns på www.pkena.se

Till Salu!

Kallelse till extra årsmöte
Lördagen den 30 maj, klockan 13.30
Skyttepaviljongen, Sneden
Dagordning:
§1 Öppnande, fastställande av röstlängd
§2 Mötets utlysande
§3 Fastställande av dagordning
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5 Val av justerare och rösträknare
§6 Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse
§7 Fastställande av nya Stadgar
§8 Pris- & märkesutdelning
§9 Avslutning.

Förslag ej för spridning

Förslag ej för spridning

Förslag ej för spridning

Påhittat nummer just nu!

Skjuta på kretsfält 6?
För alla som är funktionärer står klubben för 

2 starter. Som funktionär måste Du 
senast 14/10 

anmält att du vill skjuta, för att vi skall få ihop 
programmet. Maila din anmälan till 

Övriga som vill skjuta betalar/anmäler sig på 
vanligt sätt enligt inbjudan.

anmalan@pkena.se.

Facebook
Vi har en dold Facebookgrupp, 

endast för PK Enas medlemmar.
Vill Du vara med?

Kontakta någon i styrelsen för
inbjudan!

Tröjor/jackor
Kommer levereras vecka 48.

För den som missat att beställa, 
kommer vi att göra en till 

beställning i vår.

Kallelse till PK Enas Årsmöte 2016

Lördagen den 19 mars klockan 15.00
Skyttepaviljongen, Sneden

Årsmöteshandlingar kommer finnas 
tillgängliga i glasfiberboden senast en vecka 

före mötet.

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd
3. Val mötesordförande & mötessekreterare
4. Val av två justerare & rösträknare
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse samt rapport framtidsgruppen
8. Resultat & balansräkning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet
12. Behandling av inkomna motioner:
       - Motion 1. Isto Lathinen, Medlemsmöten
       - 

13. Fastställande av verksamhetsplan för 2016
14. Fastställande av budget för 2016
15. Fastställande av medlemsavgifter för 2017 och förfallodag
16. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
17. Val av:
        2st ledamöter för en tid av 2 år
        3st suppleanter för en tid av 1 år
18. Val av minst 1st revisor och minst 1st revisorsuppleant
19. Val av valberedningen
20. Val av ledamot & suppleant till skytteunionen
21. Pris- och märkesutdelning
22. Avslutning

Med vänliga hälsningar
Styrelsen PK Ena

Motion 2. Isto Lathinen, Utbildning
       - Motion 3. Isto Lathinen, Ordförande
       - Motion 4. Isto Lathinen, Extra årsmöte
       - Motion 5. Patrik Wiking, Ändring Stadgar - Upphovsrätt
       - Motion 6. Patrik Wiking, Ändring Stadgar - Föreningsintyg
       - Motion 7. Patrik Wiking, Tävlingssatsning

2016-02-22

Vi gratulerar följande personer, som 
klarat kursen, och nu kan titulera 

sig Vapenkontrollant:

Alf kling
Margareta Sparrfelt

Bo Lindström
Anders Johansson
Göran Hammarlund

Per Edblad
Ambjörn Skoglund
Jonny Skoglund

Per Ekstrand
 Mikael Öberg

William Sandström
Urban Hedegran
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Valberedningens förslag
Ordförande (1år): Fredrik Anderstedt

Ledamot (2år): Joakim Sandvold
Ledamot (2år): Per-Olov Barkås

Suppleant (1år): Alf Kling
Suppleant (1år): Ambjörn Skoglund

Suppleant (1år): Tomas Nilsson
Revisor (1år): Per Edblad
Revisor (1år): Ante Inesjö

Revisorsuppleant (1år): Leif Norén
Jonas Wetterholm och Magnus 
Hellmark valdes på 2 år på förra 

årsmötet, och skall inte väljas i år.
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