Verksamhetsberättelse för Mörsil SkF Pistolsektion
Styrelsen får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för 2020-2021

Styrelse i Mörsil SkF Pistolsektion
Ordförande
Ledamot
Sekreterare/Kassör
Vice ordf
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Jonny Rothoff (2020).
HC Humble (2019-2020).
Anders Westerlund (2019-2020).
Björn Magnusson (2020-2021).
Håkan Landén (2020-2021).
Håkan Nyberg (2020)
Daniel Lindblom (2020)

Styrelsen har haft 1 st protokollförda sammanträden, beslutsprotokoll för föreningsintyg och ett antal
diskussioner via epost och sociala medier. Sektionens årsmöte hölls 200305.

Organisation
Pistolsektionen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet under namnet Mörsil Skytteförenings Pistolsektion.
Vi är också anslutna till Svenska Western Skytte förbundet under namnet Tombstone Siblings. Sektionens
viktigaste informationsväg till medlemmarna är via epost, sektionens facebook-sida samt www.morsilskf.se.

Medlemmar och antal avlossade skott
Pga av pandemin har antalet medlemmar i föreningen minskat från 156 st (2019) till 68 st (2020) och 31 st
(2021). Av dessa har pistolsektionen 11 st (2020) och 9 st (2021) pistolskyttar. 5 st (5 st) av våra medlemmar är
anslutna till Svenska Western Skytte Förbundet under sina resp westernskytte-alias.
Antal avlossade skott under året (ca):
Vapengrupp A:
x st
Vapengrupp B:
x st
Vapengrupp C:
x st
Vapengrupp M:
x st
Vapengrupp R:
x st
Vapengrupp L:
x st
CAS (gevär+revolver):
x st

(3.100 st)
(400 st)
(8.500 st)
(150 st)
(1.200 st)
(12.500 st)
(500 st)

Pistolskytteförbundets årsrapporteringssystem är hackat och stängt i skrivande stund. Därför inga siffror för
2020-2021. 2019 års siffror inom parantes.

Ekonomi
Även föreningens ekonomi har drabbats av pandemin. För sektionens resultat- och balansräkning, se bokslut för
Mörsils Skytteförening

Aktiviteter
Inga samordnade aktiviteter har skett under 2020 och 2021 pga av pandemin utan enskilda medlemmar har gjort
underhållsåtgärder på skyttecentrum.

Träning
Ingen planerad träning har genomförts pga pandemin, utan skyttar med egna vapen har kunnat delta i
hemmabaneserien Möresildre istället.

Tävlingar
För resultatlistor se www.morsilskf.se.
Inga tävlingar förutom hemmabaneserien Möresildre har genomförts pga av pandemin. Flera skyttar har dock
skjutit hemmabanetävlingen hemortens.

Utbildning
Ingen utbildning har genomförts under åren.

/ Pistolsektionens styrelse

