
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Gripen Pk år 2019. 
 

 

Klubben har haft ett bra år 2019, präglat av både tävlingsframgångar och stabilitet i 
träningsverksamheten. Klubben har bibehållit en mycket hög aktivitetsnivå, mycket tack vare en 
engagerad styrelse och positiv inställning hos medlemmarna. En riktigt aktiv skytteklubb alltså. 
 

Träningsskytte: 
Beroende på säsong har klubben antingen tre eller fyra skjutledda träningar i veckan, på tre olika 

banor. Både utomhus och inomhus, och på olika veckodagar och tider. Uppslutningen på dessa 

träningar har varit mycket bra, och banorna har nyttjats väl. Ibland händer det att någon bana får 
skjutförbud, frysta vallar, eller stängs för tävling eller reparation, men i regel finns det då andra 
banor igång så klubben alltid kan hålla igång. 
 

Tävlingsverksamhet: 
Gripen arrangerade två tävlingar under året. Först Snöbollen, som även denna gång fick döpas om 
till Torrbollen. På hösten arrangerade vi finalen i Fältserien på Sanda, en stor fältskyttetävling 
tillsammans med våra vänner Pk Haningeskyttar.  
 

Övriga engagemang: 
Gripen har också haft två stycken representanter i Stockholmskretsens styrelse. 
 

Utbildningar: 
Gripen höll under hösten/vintern en nybörjarkurs, där 6st nya medlemmar introducerades till 
klubben. Dessa har redan uppvisat både stor talang och brinnande engagemang, så det ska bli 
spännande att följa deras utveckling. 
 

Extra årsmöte: 
Under 2019 beslutade Botkyrka Kommun att införa en kommunal avgift för varje person som vill 
nyttja Hacksjöbanan. Då detta besked kom efter klubbens ordinarie årsmöte, fick styrelsen kalla till 
ett extra årsmöte där klubbens årsavgift kunde justeras utefter de nya förutsättningarna. 

Beslutet blev att sänka klubbens årsavgift, och att den kommunala avgiften kunde betalas in separat 
av de medlemmar som ville fortsätta nyttja Hacksjöbanan. Samtidigt som Sanda Skyttecenter och 
Farstahallen fortfarande ingick i klubbens årsavgift.  
 

 

 

 



 
 
 
Styrelsen: 
Ordförande: Daniel Kron 

Sekreterare: Anders Räms 

Kassör: Mikael Grip 

Tävlingsansvarig: Mikael Gunnarson 

Utbildningsansvarig: Niklas Dabrowski 

Materialansvarig: Anders Hansson 

IT- och Säkerhetsansvarig: George Sandgren 

Suppleant: Serkan Aktas 

Suppleant: Magnus Cederblad 

Revision: Sandra Ivarsson & Joakim Bergqvist 

Valberedning: Staffan Olofsson & Jimmy Baker 

 

Årsmöte: 
Ordinarie årsmöte hölls stadgeenligt 26 mars 2019, i Vårby. 
Extra årsmöte hölls 15 augusti 2019, i Årsta. 
 

Klubbavgifter: 
Det extra årsmötet bestämde att årsavgiften skulle vara 1350:-/medlem för 2020, där den 
kommunala avgiften för Hacksjöbanan inte ingick. 
 

Medlemmar: 

Under 2019 hade föreningen 65 betalande medlemmar. 
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