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Gäller för alla skjutvapen i alla grenar  

alltså en avgift per skytt!!



A ktivitetsavgiften är en obligatorisk 
individuell avgift för skyttar som är 15 år och äldre 
som deltar i en tävling arrangerad av Svenska 
Skyttesportförbundet, dess distriktsorganisationer 
eller föreningar, där två eller fler föreningar deltar. 

U ndantaget är Svenska Dagbladets riksskyttetävling, V ärmlandsserien kpist och 
Skyttiadens föreningsomgång.



Tidningen Svensk 
Skyttesport ingår. 10 nummer 
per år varav 2 nummer är 
dubbelnummer.

A ktivitetskortet är laddat med 
erbjudanden från våra 
samarbetspartners.



Svenskt Skytte och Sportskytten blir 

tidningen SV ENSK SK YTTESPOR T





? Vad innebär sammanslagningen för föreningarna

 
?

Storlek? Förhoppningsvis större

V erksamhet? Större verksamhet

Ekonomiskt? 500 kr / Föreningsavg till SvSF
250 kr  A ktivitetsavg  till SvSF
125 kr A ktivitetsavg till SvSF (15-20 år)

B idrag? Föreningarna söker L OK stöd via R F
K ommunala bidrag?
FM skjutbanor

V ad får man? Tidningen Skyttesport
Delta i tävlingar utanför egen förening

Föreningens namn? Som idag, upp till den egna föreningen 



V ad händer fortsättningsvis ?

 

Föreningarna ansluts till SvSF 2009-01-01

 

Skytte & U ngdomsskytteföreningarna lämnar in årsrapport för 2008

 

Sportskytteförbundet byter namn på sitt årsmöte

 

Skytteförbundet och ungdomsskytteförbundet tar upp frågan på sina årsmöten

 

Föreningarna tar beslut på resp årsmöte om fortsätta vara anslutna eller begära utträde

 

Ni kan fortsätta all verksamhet precis som idag

 

De regler som gäller idag skall gälla fortsättningsvis

 

Föreningarna söker L OK -bidrag via R iksidrottsförbundet

 

Tävlingsverksamheten blir kvar som den ser ut idag

 



EK ONOM I - B I DR A G

I nkomster

L OK -bidrag ungdom mellan 7  20 år
K ommunala bidrag
Egna föreningsavgifter
Försäljning / A rbete
Sponsring

U tgifter

Föreningsavgift till SvSF 500 kr
Förbundsavgift till A C SF ?
Plusgiro årsavgift 400 kr (+35 kr / mån)
B ankgiro årsavgift 250 kr
Skjutbana underhåll / besiktning
Skyttestuga underhåll / elavg



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

