
GPSSK's verksamhetsberättelse för 2022

Föreningen:
Det gångna året har föreningen starkt återhämtat sig från 2 år av pandemi och nästan ingen 
verksamhet. Styrelsen har under 2022 arbetat med att se över avtal, arrende, skjutvallar, vägen och 
försökt hålla elförbrukning nere. Vi har även arbetat med avtalet mellan fortifikationsverket och 
GPSSK. Vi har dessvärre fått avslag till förlängning i Balltorp i nuläget.
Styrelsen har arbetat med att se till att vi i frsamtiden inte skall bli lika utsatta om det kommer fler 
liknande situationer som vi har haft under pandemin men vi har inte kommit hela vägen till mål.

Våra sektioner har jobbat väldigt bra nu när vi kan öppna upp igen efter pandemi och nedan är 
några punkter värda att ta upp (ej i inbördes ordning)

1. Europa-cup (CISM) i militärskytte organiserades av klubben på sensommaren. Det var 
fantastisk närvara av både skyttar och funktionärer. Vi har troligen dessa tillbaka igen 2024.

2. Pistolsektionen har åter startat ”Gröna-kortet” utbildningar i större grupper. Detta har 
resulterat till nästan 20 nya innehavare. 

3. Ungdomssektionen (luftpistol och bågskytte) är dominerande i bågskyttedelen. Gruppen 
ungdomar är 15 st med 80% tjejer. Det är lite kö in i den delen. I ungdomsluften är det 
endast 5 skyttar, samtliga tjejer.

4. Alliansen startade upp med 6 tävlingar igen. Vi var med och hade kansli och en station
5. GAIS har pågått hela året och det har varit hög närvaro. Sektionen valde att man kunde 

skjuta fodringar för ny/förnyelse av licens 1ggr/månad på GAIS.

Självklart är det saker som vi behöver utveckla och förbättra, men det finns en plan för detta och en 
kommande organisation som är beredd att utveckla föreningen.

När det gäller diskussionerna om vårat vara eller icke vara i Högsbo så känner vi att den frågan är 
vilande för närvarande och hoppas innerligt att den skall så förbli.

Skall vi avsluta med att titta framåt så är verksamhetskalendern fulltecknad för året inom samtliga 
sektioner. Så om du känner för att ta klivet fram som ledare inom något gebit så är det just dig vi 
söker. Styrelseledamot, ledare inom någon sektion, arrangera tävlingar, ta hand om ungdomar, mm. 

Du är mer än välkommen.


