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Bänkskytteprofilen, Europamästaren Fabian Wallin
Välkommen hem, Fabian!
Efter arbete hos Walter Borg lämnade den vapenintresserade stockholmskisen huvudstaden
för Åland och där fick han jobb på Sunes Jakt & Fritid. Det kunde bara sluta på ett sätt - med
bänkskytte. I den miljön, med många duktiga skyttar och djup kunskap om vapen och
precision, fanns de bästa förutsättningar man kan tänka sig. En möjlighet som Fabian
verkligen tagit vara på. Sune Abrahamsson är ju en av nordens mest meriterade bänkskyttar.
Där finns också ”trollkaren på kobben” bänkskytten och vapensmeden Jan Stenroos som tog
Fabian under sina vingar. Av honom har han lärt sig väldigt mycket, även kunskaper som han
nu kan omsätta i egna vapenarbeten. Fabian satsar seriöst. Kunnande och material går hand i
hand. På relativt kort tid har Fabian etablerat sig som en av de stabilaste bänkskyttarna i
norden. 2012 var han en av de allra vassaste i Finland och kronan på verket var naturligtvis
triumfen på EM i Lohtaja där han vann LV Agg, Two Gun Agg och var med i det segrande
finska laget. När den sympatiske Fabian nu är på väg tillbaka över Ålandshav, han har redan
blivit medlem i det Svenska Bänkskytteförbundet, så kommer kampen om de svenska
medaljerna att hårdna ytterligare. En verkligt trevlig bonus är att kvalificerad hjälp med våra
bänkbössor också kommer närmare.
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Här lägger vi krutet
I år satsar Svenska Bänkskytteförbundet extra mycket på att locka deltagare till Web-Cupen.
Läs mer om Web-Cupen på annan plats i detta medlemsutskick och på förbundets hemsida.
För att vi ska bli fler bänkskyttar behövs aktivitet på många platser ute i vårt avlånga land.
Lyckas vi med det så bör det ge fler medlemmar och skapa förutsättningar för att också öka
antalet deltagare i våra större tävlingar. Det är få som på egen hand åker långt för att prova på.
De allra flesta behöver en eller några kompisar att skjuta med i närområdet. Här kan förbundet
också vara en länk och bidra med kontakter.
Vi behöver fler orter där det finns minst 2st rejäla bänkar så att man kan skjuta tillsammans
och jämföra sina resultat. Här kan förbundet bidra med handfasta råd. Ta gärna kontakt med
oss. Tips om hur man bygger bänkar kommer att läggas ut på förbundets hemsida. Mäktar vi
med så kan en rejäl gjutform för utlåning bli verklighet.
Långt framskridna planer finns på att genom olika manualer försöka underlätta för
tävlingsarrangörerna. Det är krävande att arrangera tävlingar och därför viktigt för arrangören
att onödiga misstag undviks. När det fungerat mindre bra tappar man lätt sugen. Fungerar det
bra är det roligt att tillsammans ha åstadkommit något och deltagarna är nöjda och ser fram
emot nästa tävling. Nya arrangörer behöver hjälp för att komma igång. Etablerade arrangörer
behöver stöd för inte glömma och för att enklare kunna instruera sina funktionärer osv. En
övergripande arrangörsmanual med en skjutledarmanual, en manual för tavelbytarna och
kanske en instruktion för mätare finns på vår att göra lista.
PR-aktiviteter har i flera år varit försummade. Vi måste se till att synas mera. Annonser,
artiklar i tidningar och att delta på mässor bör vara återkommande inslag i vår verksamhet.
Här behöver vi hjälp med uppslag från våra medlemmar.
Sist men inte minst, inget är viktigare än att vi tar hand om varandra. Att vi har trevligt
tillsammans, lyssnar med varandra om samåkning, erbjuder hjälp till de som inte är etablerade
osv. Det är den viktigaste av alla framgångsfaktorer.
Torsten Åström, ordförande
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Att börja med bänkskytte
Är man intresserad av kulvapen så kan man knappast undgå att fundera över vapens precision
i allmänhet och vad den egna studsaren kan förväntas prestera. Nästa steg handlar om att ta
reda på vilka patroner som man lämpligen matar bössan med. Precisionen är en viktig
egenskap inte minst då det handlar om fågeljakt. Så långt kommer nog väldigt många.
Att börja ladda själv är ett större steg. För de som tagit det steget är inget naturligare än att
börja provskjuta på allvar. Här har vi många som kan komma att utveckla ett intresse för
bänkskytte. Det är ju inte bara en extrem skytteform utan också en väl utvecklad metod för att
kunna jämföra sina resultat. Det är alltså något som alla kan ha stor nytta av.
Här kan vi mera etablerade bänkskyttar göra en insats. Vi har stöd att låna ut, vi kan lära ut
bänkteknik, hur man läser vindflaggor osv. God kunskap om vapen och handladdning har de
flesta av oss. Vi är många som började med vanliga jaktvapen och såg hur man kunde
förbättra precisionen.
Om man är bekant med någon bänkskytt eller rent av har någon i familjen så är steget inte
långt att prova på. Till andra vi måste bjuda till och erbjuda våra tjänster. Ta med intresserade
till skjutbanan. Ha trevligt tillsammans. Det är då den förföriska upplevelsen av en riktigt liten
träffbild är som närmast. Har man gjort det en gång så vet man att man kan göra det fler
gånger. Web-Cupen är ett alldeles utmärkt tillfälle att introducera någon. Ta chansen, det är så
vi kan bli fler!

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 100:- per medlem och år, eller 150:- för familj. Inbetalningen sker till
plusgiro nr 6438239-3. Kom ihåg att skriva namn och adress på inbetalningskortet och din epostadress.
Om det inte finns plats att ange alla dessa uppgifter på inbetalningen, så kan du maila namn,
adress och e-postadress till: anders.lind@ume.se.
Vi kommer att skicka en bekräftelse på att medlemsavgiften är betald, till alla som har
meddelat sin e-postadress.
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Webcupen 2013
I år har Svenska Bänkskytteförbundet valt att satsa på Web-Cupen. Vi har fått sponsorer som
ställer upp med fina priser och priserna kommer att lottas ut bland de som deltar i Web-Cupen
i klasserna JK och Sporter.
För att få delta i lotteriet måsta man vara medlem i Svenska Bänkskytteförbundet (du kan
betala medlemsavgiften vid första tävlingen) och delta i minst tre tävlingar.
När man har tre registrerade resultat i en vapenklass så är man med i lotteriet med en lott och
om man har fem registrerade resultat får man ytterligare en lott. Man kan alltså ha max 2
lotter per vapenklass.
Dragning av vinnare kommer att ske efter det att resultaten från årets Web-Cup registrerats
enligt reglerna för Web-Cupen.
Vid förbundets årsmöte utses ansvariga för lotteriet.
Läs gärna om Web-Cupen på förbundets hemsida http://www.benchrest.se/. Under fliken
tävlingar så finns tävlingsprogrammet för år 2013 och om du klickar på blåmarkerade
webcupen så får du upp reglerna. Som framgår så kan web-cupen arrangeras var som helst så
länge ni är två skyttar och följer reglerna som finns. Viktigt är att resultaten rapporteras enligt
reglerna.
Sponsorerna är:
Lightforce Sweden AB
aimSport Sweden AB
Vapenvårdsbutiken

Tubkikare Vortex Viper 15-45x65
aimZonic ljuddämpare och aimRest
Varor ur deras sortiment för 2.000:-
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Bänkskytte 500 meter – inte bara för specialisterna
Att skjuta på långa avstånd för att träffa ett litet mål har alltid varit en utmaning. Idag har
utrustningen förfinats och vapen lämpliga för ändamålet finns att köpa. Det har aldrig varit
enklare att komma igång med långhållsskytte men det innebär inte att det blivit enkelt.
Intresset för extremt långhållsskytte har aldrig varit så stort som nu även om den stora
majoriteten nöjer sig med att kolla på Youtube eller spela spel. Förutom utvecklingen på
vapensidan så har tillgången på små och bra avståndsmätare till överkomligt pris varit en
viktig faktor för den som tänker skjuta på längre avstånd. I fältskytte är avståndsbedömning
ett spännande tävlingsmoment men för många räcker det inte med att bedöma avståndet.
Utvecklingen av kikarsikten som anpassats för skytte på långa håll har också inneburit att det
blivit ganska vanligt med vapen för ändamålet.
Av inläggen på forumet Robsoft att döma så är intresset för sommarens 500-meterstävling i
Tyfors, Fredriksberg som störst i trakterna runt Hudiksvall, i Dalarna och i
Stockholmsregionen. Utmanare finns också, i båda landsändarna, som inte kommer att lägga
sig platt. Specialisterna kommer också att få kämpa mot skyttar som normal tävlar på 100 300 meter. Kalibern 6PPC, som de flesta skjuter senare under helgen, har ett handikapp på
500 meter men det är ändå inte längre än att det mycket väl kan gå att nå täten om det inte
blåser för mycket.
Förhoppningen är att vi också ska se många nya ansikten. Som sagt, det är vanligt med
potenta vapen med rejäla kikarsikten. Bättre tillfälle att under trevliga former få prova på att
tävla i långhållsskytte finns inte.
Vi har också glädjen att berätta att vi har en sponsor som utlovat priser bland annat till 500meterstävlingen i Fredriksberg. Det är Skytteprecision i Söderala som kommer att sponsra
förbundet med totalt fem priser, varav tre kommer användas i Fredriksberg. De återstående
två kommer förbundet nyttja på SM’et i Brattvall i slutet av juli.
Varje pris kommer ge vinnaren 25% rabatt på valfria produkter ur Skytteprecisions sortiment,
upp till ett beställningsvärde av 5000 kronor. Totalt kan alltså rabatten vara värd upp till 1250
kronor för var och en av de fem vinnarna.

Spana in sortimentet på http://skytteprecision.se/ och ge er ut och öva inför 500 meter i
Fredriksberg. Det är oftast den som förberett sig bäst som har mest ’tur’ när det är dags för
tävling.
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Light Varmint kolv i björk
Vad kommer en så galen idé ifrån? Vad är det för fel på Bosse? Det är så ni tänker, eller hur?
Första gången tanken på att tillverka en bänkskyttekolv i trä vaknade när Terry Leonards
kolvar dök upp och jag förstod att det inte bara var möjligt utan t.o.m. en god idé.
Intresserad av hantverk som jag är så levde en envis tanke på att göra något eget. När jag så
vid VM i Ohio såg att en av Jack Neary’s bössor hade en stock i flammig redwood så visste
jag vad jag vad jag ville ha. Två år senare, vid VM i Österrike, var det en italienare som hade
2st sådana vackra Leonardkolvar. Oj vad jag suktade!

Figur 1Flammig Leonardkolv, Bullens fd numera min bössa, kolven som satte igång det hela

Hur skulle jag få tag på rejäl bit av något vackert trä som var lätt nog? Skulle jag göra en
träkolv för bänkskytte så skulle bössan självklart väga in i Light Varmint. Jag studerade
valnötämnen men stock ämnen är inte sågade breda nog. Fortsatte med att kolla in alla
möjliga träslag men allt som var vackert var i för små bitar eller i för tungt träslag, oftast både
och. Stefan Karlsson låg på en bit flammig al som var lätt. Det visade sig senare, då han
gjorde en kolv av den, att det var sälg men det fick mig att gå på jakt efter flammig al, klibbal.
Jag fick via nätet tag på en person som kallades ”masurmannen” som gav mig tips på en liten
såg där jag kanske skulle kunna få tag på något. Jo, gubben hade nog något för mig men
ämnena låg under en massa annat och kanske när lagret skulle flyttas om så…
Hur som helst så hade jag börja känna att det skulle vara roligare att göra en kolv i ett
inhemskt träslag än en ren Leonardkopia. Ett tätt och därmed tungt träslag skulle väl gå att
göra ihåligt eller fyllas med något lättare resonerade jag. Så fick jag plötslig ögonen på en
annons på Blocket där en person på andra sida älven, i Holmsund, sålde några väldiga plankor
i flammig björk. Jag köpte den som jag tyckte såg ut att ha mest flammighet och efter att
studerat den noga så sågade jag upp den i lämpliga bitar. Någon kanske kommer att bli en
vanlig studsarkolv men två bitar sågades ut för att om möjligt sluta som bänkskyttekolvar.
Målet var att skapa en kolv liknande Leonards som i stil för tankarna till alster som man hittar
i svenska hemslöjdsbutiker.
Den något mindre flammiga av de två valdes ut för det första försöket. Skulle det misslyckas
så skulle jag i vart fall inte göra om det misstaget på nästa ämne. Planen var att lätta den
största biten, den stora breda biten som ska utgöra själva balken tillsammans med lagren av
kolfiber, genom att borra ett stort antal hål nästan igenom den. Jag insåg efter en hel del
borrande att det inte skulle inte skulle räcka så jag tog bort ytterligare material mellan ett stort
antal hål. Den kil som skulle utgöra den undre delen av kolven urhållkades också. Sedan
limmades delarna ihop, bearbetades och systemet passades in. Det såg rätt bra ut men vikten
var för hög och när jag försökte reducera vikten från utsidan så hände det som inte fick hända,
jag tog för mycket på ett par ställen och ämnet var förstört.
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Figur 2Urborrad björk, 1:a försöket

Figur 3Limmat ämne, 1:a försöket innan bearbetning

Nu var goda råd dyra. Den färdiga kolven med bakkappa och varbygel borde väga ca 800g
och när den första kolven övergavs vägde den 1,5 hg över målet. Jag såg ingen enkel utväg
men en möjlighet att ersätta en stor del björken med balsa. Nu skulle även den översta delen
som omger pipa och lås lättas. Balsa inköptes och ett laminat av balsa och kolfiber limmades
ihop. Laminatet skulle utgöra en uppstyvande kärna i den breda” balk” som jag borrade hål i
vid det första försöket.

Figur 4Ursågad björk med balsalaminatet intill

Nu sågades ämnet ur och laminatet passade in. Laminatet var limmat med epoxi men jag fick
en idé om att limma ihop laminatet och björken med expanderande polyuretanlim för att
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minska något på kravet på passning mellan delarna. Polyuretanet expanderande rätt väl men
inte på riktigt alla ställen. När jag sedan hade planat över och undersidorna så penslades de
med epoxi för att bilda ett portätande skikt. Detta för att skapa goda förutsättningar för en
stark fog när delarna och kolfibern limmas ihop. De små spalter där polyuretanet inte
expanderat försökte jag samtidigt fylla med epoxi. Detta lyckades inte så bra. Epoxin såg ut
att lösa upp polyuretanet. Jag tror ändå att kommer att bli både tätt och starkt när delarna
limmas ihop.

Figur 5Urfräst överdel, undersidan. att passa in balsa i tillsammans med inlimmat balsalaminat

Viktmässigt så har mellandelens vikt reducerats med ca 1,5hg vilket tillsammans med
ytterligare vikt reduceringar i de övriga delarna bör göra det möjligt att nå målet.
Den övre delen frästes ur från undersidan och bitar av 12mm balsa passades in och limmades.
Vid framkant av lådan, där belastningen är som störst behölls björken. Den undre delen av
kolven frästes också ur och balsa limmades in.
I skrivande stund så har jag en bit kvar innan kolven är klar så det är medspänning som jag ser
fram emot att slutföra projektet. Går det planenligt så har jag kolven färdig och limmad till
mitt Bordenlås med Bartleinpipa innan bänkskyttesäsongen drar igång. En bakkappa i horn
med skuren gravyr finns också på idéstadiet.
Avslutningsvis, om det var en tokig idé redan ifrån börja så kommer det nog att visa sig. Jag
gjorde i alla fall ett försök och kanske har jag också lärt mig något. Blir det inte som jag
hoppas så har jag under arbetet med detta projekt även börjat med en ”Scoville”-stock.
Kärnan av balsalaminat är redan limmad. Lyckas inte det så kan jag alltid trösta mig med att
jag ändå har fått min Leonardkolv i flammig redwood. Det kan jag tacka ”Bullen” för!
Bo Petersson
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Rapport från Rekordkommittén
Under året som gått, har fyra (4) nya rekordansökningar kommit kommittén tillhanda. Årets
rekordhandläggning ägde rum under Finska Mästerskapen på Åland i juni och mätningarna
utfördes av Peter Bergfeldt, Klas Granström och Kari Lindström. Antalet verifierade
godkända nya rekord blev två (2) stycken. De två övriga rekordanmälan för året både sköts
och inlämnades vid Nordiska mästerskapen i Fredriksberg i augusti och kommer därför
kontrollmätas först under 2013.
Följande resultat har Rekordkommittén godkänt som nytt Svenskt Rekord genom
kontrollberäkning:
Disciplin
Skytt
Resultat
Datum
Ort/land
Two Gun Agg
Torsten Åström
6,76 mm
20120827 France
Följande resultat har Rekordkommittén godkänt som nya Svenska Rekord genom
kontrollmätning:
Disciplin
Skytt
Resultat
Datum
Ort/land
LV100, enskild grupp
Sonny Olsson
2,61 mm
20120824 France
Samtliga ovanstående godkända rekord redovisas på Svenska Bänkskytteförbundets hemsida
och nya rekordinnehavare har erhållit diplom för sin prestation.
Svenska Bänkskytteförbundets rekordkommitté
Stockholm 2012-12-27 Kari Lindström

Gällande Svenska rekord
LV100 Enskild grupp
Sonny Olsson
2,61 mm 2011-08-24 Volmerange.les-Mines, France
LV100 5x5 skott
Gustav Lundén
5,00 mm 1993-05-16 Fredriksberg
LV200 Enskild grupp
Donald Andersson
6,23 mm 1999-07-16 Brattvall
LV200 5x5 skott
Kari Lindström
12,31 mm 2011-05-12 Fredriksberg
LV Grand Agg
Stefan Karlsson
6,20 mm 2011-05-13 Fredriksberg
HV100 Enskild grupp
Bo Lejon
1,35 mm 1995-07-22 Brattvall
HV100 5x5 skott
Bo Petersson
6,08 mm 1993-08-15 Fredriksberg
HV100 5x5 skott fortsätter
Bo Lejon
5,05 mm 2001-07-21 Brattvall
HV200 Enskild grupp
Stefan Karlsson
4,58 mm 1999-04-28 Oslo, Norge
HV200 5x5 skott
Olle Stengård
12,28 mm 1997-07-27 Brattvall
HV300 Enskild grupp
Lars Åström
14,36 mm 1994-04-24 Lohtaja, Finland
HV300 5x5 skott
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Ilpo Hasselmalm
HV Grand Agg
Stefan Karlsson
Two Gun Agg
Torsten Åström
JK100 Enskild grupp
Klas Granström
JK100 3x5 skott
Olle Stengård
JK100 3x5 skott fortsätter
Kari Lindström
JK100 5x5 skott
Richard Salander
JK200 Enskild grupp
Robert Persson
JK200 5x5 skott
Kari Lindström
JK Grand Agg
Kari Lindström
SP100 Enskild grupp
Bo Petersson
SP100 3x5 skott
Bo Lejon
SP100 5x5 skott
Olle Stengård
SP200 Enskild grupp
Ronny Karlsson
SP200 5x5 skott
Anders Bodell
SP Grand Agg
Anders Bodell
UL500 Enskild grupp
Ulf Losung
UL500 3x10 skott
Peter Ericson

26,57 mm 1994-04-24 Lohtaja, Finland
6,34 mm 2004-07-26 Brattvall
6,76 mm 2011-08-27 Volmerange-les-Mines, France
5,28 mm 2010-05-09 Fredriksberg
19,93 mm

1991

Brattvall

12,60 mm 1997-07-25 Brattvall
12,31 mm 2009-07-04 Hacksjön
12,24 mm 2010-05-09 Fredriksberg
21,72 mm 2011-07-24 Brattvall
12,46 mm 2011-07-24 Brattvall
3,06 mm 2007-07-21 Brattvall
4,86 mm

1999

Brattvall

7,20 mm 1996-05-11 Fredriksberg
7,19 mm 1996-05-12 Fredriksberg
19,41 mm 2010-05-09 Fredriksberg
10,97 mm 2010-05-09 Fredriksberg
60,00 mm 2007-07-19 Sävar
80,70 mm 2007-07-19 Sävar
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Tävlingsprogrammet
Januari

20 Sön

Vinterligan grupp JK/SP/HV100 Hacksjön

Februari

17 Sön

Vinterligan grupp JK/SP/HV300 Hacksjön

Mars

17 Sön

Vinterligan grupp JK/SP/HV100 Hacksjön

April

14 Sön
27 Lör
28 Sön

WebCup 1 JK/SP/HV100 Hacksjön
Palmisano HV 100 Lochteå, Finland
Palmisano HV 200 Lochteå, Finland

Maj

09 Tor
12 Sön
17 Fre
18 Lör
19 Sön
22 Ons
25 Lör
26 Sön

Sävar Open och WebCup 1 JK/SP/HV100 Sävar
WebCup 2 JK/SP/HV100 Hacksjön
SM * UL500 Fredriksberg
SM * SP/LV100 Fredriksberg
SM *
SP/LV200 Fredriksberg
WebCup 2 JK/SP/HV100 Brattvall
FM HV100 Haapajärvi, Finland
FM LV100 Haapajärvi, Finland

Juni

05 Ons
09 Sön
29 Lör
30 Sön

WebCup 3 JK/SP/HV100 Sävar
WebCup 3 JK/SP/HV100 Hacksjön
FM HV200 Ittala, Finland
FM LV200 Ittala, Finland

Juli

03 Ons
06 Lör
07 Sön
20 Lör
21 Sön
28 Sön

WebCup 4 JK/HV100 Brattvall
Hacksjö Open inkl.WebCup JK/HV100 Hacksjön HaggvaCup,KM
Hacksjö Open & KM HV 300 Hacksjön
SM * JK/HV100 Brattvall
SM * JK/HV200 Brattvall
WebCup 5 JK/SP/HV100 Hacksjön

Augusti

03 Lör
04 Sön
07 Ons
25 Sön
25 Sön

NM HV 100 Lochteå, Finland
NM HV 200 Lochteå, Finland
WebCup 5 JK/SP/HV100 Sävar
WebCup 6 JK/SP/HV100 Hacksjön
WebCup 6 JK/SP/HV100 Brattvall

September

22 Sön

Vinterligan Poäng UL/LI 300 Hacksjön

Oktober

06 Sön
15-25

Whitehead Cup JK/SP/HV100 Brattvall
VM-WBC 12 LV/HV Sydney, Australien

November

24 Sön

Vinterligan poäng UL/LI 300 Hacksjön

* / För att tävlingarna skall få SM- status gäller följande:
I samtliga klasser, JK/SP/LV/HV och UNL500 skall minst 10 skyttar som är medlem i
Svenska Bänkskytteförbundet deltaga.
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Välkommen till Svenska Mästerskap i Bänkskytte 2013
Säfsen BR, Fredriksberg
Fredag 17 Maj
Unlimited 500m

Start 10.00

Lördag 18 Maj
SM LV 100m, HV 100 m
SM Sporter 100m,

Start 09.00
Start 09.00

Söndag 19 Maj
SM LV 200m, HV 200m
SM Sporter 200m,

Start 08.30
Start 08.30

Anmälan till Bengt Nilsson, bnse@telia.com
Brattvalls JSK, Umeå
Lördag 20 Juli
SM HV 100 m, Bushnell Cup
SM Jägarklass 100m, Bushnell Cup

Start 09.00

Söndag 21 Juli
SM HV 200m
SM Jägarklass 200m

Start 09.00

Anmälan till Roland Johansson, roland.johansson@philips.com
Startavgifter: HV/LV 250:-/dag, 400:- för 2 dagar. Sporter, Jägarklass och Unlimited
200:-/dag, 300:- för 2 dagar. Halv avgift i alla klasser för skytt under 20 år.
Lagtävling, Two Gun Aggregate för 3-mannalag, ingen avgift.
Anmälan bör ske 14 dagar innan tävling med önskemål om att dela bänk/flaggor. Vid
sen anmälan prioriteras inte bänkplacering.
Detaljerad inbjudan till respektive tävlingsplats kommer att läggas ut på Svenska
Bänkskytteförbundets hemsida.

Svenska Bänkskytteförbundet
i samarbete med

Säfsen Benchrest

Brattvalls JSK
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Kallelse Svenska Bänkskytteförbundets årsstämma 2013
Styrelsen kallar härmed till årsstämma på Brattvalls jaktskyttebana onsdagen den 19 juli 2013
kl. 15.00. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 12 juli 2013.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesfunktionärer
§3 Fråga om kallelse till stämma skett i laga ordning
§4 Fastställande av föredragningslista
§5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
§6 Revisorernas berättelse
§7 Fråga om ansvarsfrihet
§8 Val av styrelseledamöter
Val av ordförande för ett år avgående: Torsten Åström
Val av två ledamöter för två år: avgående Mikael Edlund och Anders Lind
Val av styrelsesuppleanter för två år: avgående Robert Persson och Mats
Johansson
§9 Val av två ordinarie revisorer för ett år
Avgående: Bo Leijon och Mikaela Gebing
§10 Val av två revisorssuppleanter för ett år
Avgående: Anders Nilsson och Sonny Olsson
§11 Val av valberedning för ett år
Avgående: Pontus Westman (sammankallande) och Jonas Sandberg
§12 Fastställande av avgifter för enskild medlem, förening
§13 Ärenden framlagda av styrelsen
§14 Till styrelsen inkomna ärenden
§15 Övriga ärenden
§16 Avslutning
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