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Skytteföreningar  ungdomsskytteföreningar - sportskytteföreningar

Vid Årsmöteterna 2008-05-25 i Stockholm beslutades att bilda ett förbund 
skyttesportförbundet. Detta skall vara klart 2010. 2009-01-01 kommer alla föreningar
att med automatik anslutas till det nya förbundet. Vid föreningarnas årsmöten 2009
skall ni ta ställning till om ni vill vara fortsatt ansluten eller begära utträde. 

I Västerbotten har vi inlett diskussioner mellan våra olika förbund. Vi har bildat en
arbetsgrupp och valberedningen har fått uppgift att undersöka möjligheten att sätta
samman en interimsstyrelse för det nya förbundet till årsmötet 2009.

Just nu har vi intensifierat arbetet i arbetsgruppen. Vi har varit i kontakt med
Västerbottens idrottsförbund och SISU.

- Vi tittar på finansieringen av det nya förbundet. 
- En bra sammansättning av styrelsen för det nya skyttesportförbundet
- Hur skall vi arbeta under 2009
- Hur påverkar sammanslagningen föreningarna/klubbarna
- Hur finansierar föreningarna sin verksamhet
- Vad innebär det att inte gå med i det nya förbundet

Frågorna är många och vi behöver föra dessa diskussioner så brett som möjligt.
Föreningarna måste ges tillfälle att sätta sig in i frågeställningarna och delta i debatten. 

Vi genomför informationsträffar där vi presenterar fakta, diskuterar fördelar och
nackdelar och hur detta påverkar oss i Västerbotten.
En informationsträff har genomförts i Vilhelmina där många frågor lyftes fram (dessa
frågor och svar redovisas på särskild bilaga)

Vi genomför en informationsträff i Umeå 2008-12-03 kl 19.00 (se bifogad kallelse).
Här har Du möjlighet att få information och att framföra Dina/föreningens
åsikter. 

Möt upp till denna diskussionskväll där vi hjälps åt att skapa bra förutsättningar
för skyttet i Västerbotten. 

Har ni en e-postadress så underlättar detta våra kontakter. Meddela den snarast till mig

Ola Andersson
Ac.skytte@telia.com

Adress Telefon Mobil Hemsida
Björnön 30, 910 20 Hörnefors 0930-215 35 070-580 93 33 www.AC-Skytte.com

http://www.AC-Skytte.com
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