
2021-05-18 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 

Samtliga kretsar 
Förbundsstyrelsen 
Inbjudna gäster 

Angående ordinarie förbundsmöte 2021 - Missiv 

Alla aktiviteter försiggår som webb/videomöte. 

Förbundsmötet 
Förbundsmötet genomförs söndagen den 20 juni med start klockan 10.00. Handlingar för 
Förbundsmötet bifogas. 

Varje Pistolskyttekrets utser ett ombud, som kan ha en eller två suppleanter. Suppleanter får 
”närvara”, men kretsen får endast en uppkoppling. 

Praktiska detaljer 
Mötet kommer att genomföras i verktyget Zoom. 

För att delta krävs antingen dator med webkamera (att föredra), ”surfplatta” eller smart 
telefon med kamera. I alla alternativen fungerar det bäst med headset/motsvarande, men 
inbyggd mikrofon och högtalare fungerar hjälpligt. Välj en plats med så bra bredbands-
uppkoppling som möjligt, helst en fast anslutning. 

Ytterligare instruktioner, detaljer och tips för genomförandet delges anmälda deltagare i god 
tid innan mötet. 

Anmälan 
Anmälan sker kretsvis på bifogad blankett senast 2021-06-10, men helst tidigare. 

Handlingar avseende Förbundsmötet enligt nedan bifogas 

1. Förslag dagordning
2. Verksamhetsberättelse för 2020
3. Årsbokslut för 2020
4. Revisionsberättelse för 2020
5. Förslag till budget för verksamhetsåren 2021 och 2022
6. Styrelsens förslag till förbundsavgift 2022
7. Motioner och styrelsens förslag till beslut
8. Valberedningens förslag
9. Anmälningsblanketter

10. PM deltagare 

Med vänliga hälsningar 

Nils-Anders Ekberg 
Generalsekreterare 



SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET   
 

DAGORDNING 
 
vid Svenska Pistolskytteförbundets webbaserade, ordinarie förbundsmöte söndagen 
den 20 juni 2021 klockan 10.00. 
 
1  Sammanträdet öppnas 
 
2 Utdelning av förtjänsttecken 
 
3 Val av ordförande för mötet 

 
4 Val av sekreterare för mötet 
 
5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vara rösträknare 
 
6 Upprop samt justering av röstlängd 
 
7 Fråga om mötet behörigen har utlysts 

 
8 Fastställande av dagordningen 
 
9 Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 2020 

 
10 Redovisning och behandling av årsbokslut 2020 
 
11 Föredragning av revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 

 
12 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av resultat- och 

balansräkningen för verksamhetsåret 2020 
 
13 Redovisning uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet 2020 (föreligger ej) 
 
14 Frågor som styrelsen hänskjutit till Förbundsmötet (föreligger ej) 
 
15 Behandling av motioner 
 
16 Behandling av reviderad budget för 2021 samt preliminär budget för 2022 

 
17 Beslut om förenings- och förbundsavgift för år 2022 samt när den senast skall betalas. 
 
18 Val av förbundsordförande för ett år 

 
19 Val av styrelseordförande för ett år 
 
20  Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen  
 
21 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 
 
22 Val av ordförande för valnämnden 
 
23 Val av kretsar att utse ledamöter i valnämnden 

 
24 Övrigt 
 
25 Avslutning  
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Hans Majestät Konung Karl XVI Gustav 
Svenska Pistolskytteförbundets höge beskyddare



Dnr 108:014/21   3 
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 

 
Vackert och välskött, men öde. Skytteåret 2020. 
 
”Pandemiåret” 2020 var ett år som inget annat i förbundets historia. Mycket få 
tävlingar har kunnat genomföras. För första gången sedan införandet 1941 
arrangerades inget SM i precisionsskjutning och sedan 1948 inte i fältskjutning. Det 
enda SM som kunde genomföras var i Springskytte. Stödet till Försvarsmakten 
avropades på en mycket begränsad nivå. Samtidigt har medlemsantalet och 
tävlingsdeltagandet fortsatt öka och ekonomin är stark. Miljöfrågorna har inte heller 
under detta år lagt några större hinder för verksamheten, men orosmolnen från EU 
hopas alltmer när det gäller bly.  
 
Påverkansarbetet inom vapenområdet har även i år varit inriktat på att 
implementeringen av ändringarna EU vapendirektiv i så liten utsträckning som möjligt 
ska bli hindrande för målskyttet. 
 
Polismyndighetens fortsatta aktiva intresse för skjutbanor är svårförklarligt och har 
förbundets uppmärksamhet.  
 
Media har även under detta år behandlat skyttet väl, tack var framgångar både inom 
säkerhets- och opinionsbildningsområdet. 
 
Verksamhetsutveckling 
Förbundsstyrelsen inledde 2012 ett arbete med att ta fram ett måldokument för för-
bundet, där övergripande mål har brutits ner i delmål med ökad konkretiseringsgrad. 
Dokumentet är fastställt och svarar på frågan ”var vill SPSF vara om tio år”. Syftet var 
att förbättra kvalitén i det dagliga beslutsfattandet genom att betona det långsiktiga 
perspektivet. Under 2020 gjordes en översyn av dokumentet och hur det används. 
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Ett funktionellt tävlingsreglemente är av fundamental betydelse. Konceptet innebär 
att beslutade ändringar införs i en ny upplaga vartannat år. På så sätt har Förbundet 
alltid ett aktuellt regelverk där editionsförvecklingar undviks. Nästa Skjuthandbok 
kommer att gälla från 2022. 
 
Fyra landsdelskonferenser har genomförts. Dessa möjliggör kommunikation mellan 
kretsar och förbundsledningen. Föreningar och medlemmar har liksom tidigare år fått 
information via NP, krets- och föreningsutskick, hemsidan och Facebook. 
 

 
Coronasäker prisutdelning från SM Springskytte i Örebro. 
 
Implementeringen av medlemsadministrativt program (MAP) har slutförts och 
programmet är i en vidmakthållandefas, vilket innebär såväl underhåll som felrättning 
och smärre verksamhetsanpassade ändringar. MAP är Web-baserat, håller en 
relevant säkerhetsnivå, kräver rimliga utbildningsinsatser och är attraktivt för 
föreningarna att använda även för den löpande medlemsadministrationen under året.  
 
Förbundsstyrelsen har tidigare utarbetat alternativ för ytterligare utvecklingssteg. 
Dessa har lagts vilande under 2019 för att tas upp igen. 
                                                                                                             
Miljöfrågor 
Förbundsledningen bevakar kontinuerligt utvecklingen vad gäller miljöfrågorna. 
Arbetet inleddes 2003 då Förbundet tog initiativet till ett samarbete rörande dessa 
frågor inom ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation. Vitböckerna 
”Om bly och alternativ till bly i ammunition vid skytte” och ”Om bly i kulfång” har 
tillkommit på gemensamt initiativ. Publikationerna, liksom Förbundets 
Miljövetenskapliga råd, bidrog i hög grad till att det totalförbud mot bly i ammunition 
som enligt plan skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008 hävdes. Förbundet har 
sedermera kompletterat dessa publikationer med kontrollprogram m.m. om hantering 
av hälsorisker relaterade till användning av bly vid utomhusskytte. 
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Förbundet har skaffat sig en för skytterörelsen viktig kompetens avseende 
miljöfrågor. Vår med Skyttesportförbundet gemensamma miljörådgivare har varit 
Melker Skoglund. Han har utgjort en viktig resurs för föreningarna när de råkar ut för 
miljörelaterade problem.  

Frågan om bly är tyvärr fortsatt högst upp på agendan. Inom FN och EU samt även i 
Sverige finns starka krafter som klassar bly som ett gift som snarast måste fasas ut. 
Den svenska Kemikalieinspektionen, som är mycket drivande i blyfrågan, har lämnat 
förslag till EU:s kemikaliemyndighet ECHA1 som lett till att den senare fört upp 
metalliskt bly på listan över ämnen som inger mycket stor oro2, vilket i förlängningen 
kan leda till att användningen av ämnet förbjuds eller starkt begränsas.  

ECHA utreder, på uppdrag av EU-kommissionen, möjligheter till, och konsekvenser 
av ett förbud mot jakt med blyhagel utanför våtmark, mot blyhagel även vid 
sportskytte, mot blyhaltiga kulor vid jakt på vilt och blyhaltiga kulor även vid 
sportskytte (utomhus och inomhus). Förslag från ECHA väntas i mars 2021. 

Förbundets uppfattning är att ansvarsfullt hanterat är metalliskt bly i ammunition inget 
hot mot vare sig människor eller djur.  

Blyfrågan är av största vikt för de framtida möjligheterna att bedriva skytte i Sverige. 
Konsekvenserna vid ett förbund skulle bli stora för verksamheten. Det finns idag inga 
alternativ till bly i kaliber .22 L.R. och kostnaderna för ammunition i grövre kalibrar 
skulle öka betydligt. Det har emellertid visat sig svårare att väcka opinion och föra 
upp den på agendan. En orsak kan vara att svenska myndigheter verkar direkt mot 
EU och att den i huvudsak inte har blivit föremål för politiska beslut, och kanske inte 
heller gör det förrän det är för sent. En annan orsak är att den är pedagogiskt 
svårare. Toxikologiska resonemang låter sig inte sammanfattas i förenklade 
budskap. Blyet är per definition ett gift, men vi använder det på ett sätt som inte 
skadar människor och djur. Regeringens mål är ”Ett giftfritt Sverige”. 

Internationellt för vi kampen mot blyförbud främst genom det aktiva medlemskapet i 
WFSA. 

Vapenlagstiftningsfrågor 
Vapenlagstiftningen och dess tillämpning har alltid varit en fråga som förbundet har 
behövt bevaka och hantera. Under 2020 har det främst rört regeringens arbete med 
vapenlagen. 

Från 2016-2017 gäller ett antal ändringar till FAP 551-3 kapitel 5. Dessa ändringar 
(PMFS 2016:4) innebär att Polismyndigheten kvantifierat vad som behövs för att 
skytten ska anses aktiv i Vapenlagens mening, och vad som krävs för att skytten ska 
bedömas ha ett framtida behov av vapnet. Åtgärderna har haft en positiv effekt på 
förutsägbarheten för skyttarna. 

Även Polismyndighetens handläggningstider har varit ett problem i vissa delar av 
landet. Läget är snabbt föränderligt, och det har enligt Polismyndigheten berott på 
personalsituationen. 

Dialogen mellan skytteorganisationerna och polismyndigheten, respektive 
regeringskansliet, var under 2020 mycket sparsam. 

1 European Chemical Agency 
2 Substances of very high concern, SVHC. 
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EU fastställde 2017 förändringar i Vapendirektivet. Flertalet av ändringarna är 
verkningslösa mot brott men med konsekvenser för vapenägarna. Exempel är förbud 
mot halvautomatiska vapen som liknar helautomatiska, förbud mot magasin som 
rymmer mer än 20 skott (10 för långa vapen), förbud mot distanshandel mellan 
privatpersoner, krav på obligatoriska läkarkontroller vid licensgivning och -förnyelse 
etc. Samtidigt finns undantagsmöjligheter för sportskytte och försvarsviktig 
verksamhet. 
 
Regeringens utredare, hovrättsrådet Kazimir Åberg, lämnade 2018 förslag till hur 
ändringarna i direktivet bör implementeras i svensk lagstiftning. Utredningen har 
behandlats i Justitieutskottet, och utskottet har varit kritiskt. Av förslagen har 
regeringen under 2019 och 2020 tre gånger gått vidare med proposition när det 
gäller tillståndsplikt för magasin. Propositionerna har fallit i Riksdagen. 
 
Förbundets inställning är att begreppet synnerliga skäl, som inte är tillämpligt på 
folksporten pistolskytte, måste ersättas med begreppet ”särskilda skäl” samt att det 
av lagstiftningen klart måste framgå vad som krävs för att få tillstånd att inneha 
enhandsvapen. Detta har Förbundsledningen konsekvent framfört i sina kontakter 
med regeringen och berörda myndigheter och kommer så att göra även framledes.  
 
Förbundet har även biträtt enskilda medlemmar med råd i vapenrättsliga frågor, men 
behovet har under året varit mycket begränsat. 
 
Skjutbanor och skjutterräng 
Skjutbanor och terräng för skjutning är en förutsättning för att kunna bedriva skytte. 
Skytteverksamheten konkurrerar om mark med bostadsbyggande, industri och 
infrastruktur, annan försvarsverksamhet, andra fritidsaktiviteter, jord- och skogsbruk, 
friluftsliv samt skydd av naturen. Politikerna och tjänstemännen har att avväga mellan 
dessa intressen. I storstadsregionerna är kampen om marken naturligtvis särskilt 
hård. Förbundet bistår med råd när det gäller hur vi beskriver skyttets värde i 
förhållande till andra intressen. 
 
En del i möjligheten att använda befintliga skjutbanor är miljötillstånden, främst vad 
avser bly och buller. Fler och fler banor beläggs med restriktioner för användning 
som leder både till att befintlig verksamhet måste inskränkas och att inga ytterligare 
skyttar får plats på banan.  
 
Förutom att säkerställa skjutbanornas existens måste det också vara ekonomiskt 
möjligt för föreningarna att nyttja dessa. En rörelse från fri upplåtelse av mark, över 
subvention eller kommunal anläggning till självkostnadspris och i enstaka fall ett 
”marknadspris” (även föreningar emellan) har kunnat spåras. Här är förbundets 
möjlighet att hjälpa föreningarna begränsade, men vi har kunnat bistå med argument 
och faktaunderlag.  
 
Skjutsäkerhet 
Under året har Säkerhetsbestämmelser för Civilt Skytte 2020 fastställts. Arbetet har 
genomförts tillsammans med Svenska Skyttesportförbundet, Sveriges Dynamiska 
Sportskytteförbund och Svenska Jägareförbundet. Övriga auktoriserade 
skytteorganisationer var också nära knutna till arbetet, och ställde sig bakom 
dokumentet. 
 
Polismyndigheten, å sin sida, har enligt Ordningslagen bemyndigande att utförda 
bestämmelser för besiktning av skjutbanor och uppdrag att genomföra besiktningen. 
Föreskrifter och allmänna råd för detta ger myndigheten ut i FAP525-1. Här pågår 
också ett uppdateringsarbete, där myndigheten meddelat att man har i avsikt att dels 
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expandera begreppet ”skjutbana” till att omfatta även fältskytteterräng, dels att själv 
utfärda föreskrifter för hur skjutbanor ska vara utformade (nu är SäkB Civilt Skytte 
styrande). Förbundet anser att nuvarande ordning fungerar väl och verkar för att den 
i första hand ska bibehållas. 
 
Relationer till Försvarsmakten 
Förbundsstyrelsen har fortsatt sina ständiga ansträngningar att stärka Förbundets 
ställning som frivillig försvarsorganisation. Grunden lades när Förbundet 2005 fick i 
uppdrag att utbilda ett antal Försvarsmaktsinstruktörer (FMI) att ställas till 
Försvarsmaktens förfogande. Förbundets status höjdes avsevärt genom FMI goda 
insatser. Under året har FMI medverkat i GU-F (Grundläggande soldatutbildning för 
frivillig-personal) och då utbildat sammanlagt 50 elever i vapentjänst pistol. Våra FMI 
har genomgående erhållit goda vitsord för sina insatser. Totalt disponerar Förbundet 
sammanlagt 43 högt kvalificerade FMI. Endast repetitionsutbildning av FM har skett 
under året. Dessa har kvalitetssäkrats genom Markstridsskolans försorg. 
 
Förbundet har också, tillsammans med Skyttesportförbundet, ett uppdrag att utbilda 
ammunitionsmän för Hemvärnets behov. Ingen verksamhet har skett under 2020 
p.g.a. pandemin förutom att 5 st. ammunitionsmän har rekryterats till en TOLO-
grupp. 
 
Även Hemvärnet brukar stödjas med tävlingsarrangemang, nämligen Rikshemvärns-
chefens Mästerskap med Pistol 88 (Fältskjutning och Militär Snabbmatch). 2020 
skulle tävlingarna ha genomförts på Kvarn, men Rikshemvärnschefen ställde in 
tävlingarna på grund av pandemin. 
 
Utöver ovanstående ingår det, enligt Frivilligförordningen, att frivilliga 
försvarsorganisationer ska bedriva försvarsupplysning och bidra till rekrytering till 
Försvarsmaktens (FM) olika personalkategorier (yrkes- och reservofficerare, hel- och 
deltidstjänstgörande soldater/sjömän, hemvärnsmän och specialister). Inom dessa 
områden har 2020 erbjudit begränsade möjligheter. 
 
På central nivå förs uppdragsdialogerna med Högkvarteret Produktionsledning, 
Rekryteringssektionen, långsiktiga frågor med Ledningsstabens 
Totalförsvarsavdelning, Frivilligsektionen och när det gäller allmän samverkan med 
Brigadgeneral Stefan Andersson. 
 
Förbundet får från och med 2011 organisationsstöd i likhet med övriga frivilliga 
försvarsorganisationer, numera med en del från Försvarsmakten och en från MSB 
 
Det försämrade utrikes- och säkerhetspolitiska läget har ökat fokus på vad Frivilliga 
Försvarsorganisationer kan bidra med till både FM och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) när det gäller militärt respektive civilt försvar, 
och ytterligare uppdrag har lagts inom detta område. Förbundet måste också ägna 
säkerhetsskyddet extra uppmärksamhet. 
 
Både för att genomföra Förbundets utbildningsuppdrag för FM och för att genomföra 
vissa större tävlingar behöver Förbundet stöd från Försvarsmakten, främst med 
infrastruktur som skjutbanor och skjutfält, men även viss materiel och i enstaka fall 
instruktör. De ökade utbildningsvolymerna inom FM och Länsstyrelsernas fortsatt 
restriktiva inställning när det gäller miljötillstånd (begränsningar när det 
gällerområden, antalet skjutdagar och skottantal) gör att vår verksamhet har svårt att 
hävda sig mot än högre prioriterad verksamhet. Gränsytefrågor inom FM och mellan 
dem och Fortifikationsverket komplicerar bilden. Under 2020 har dock få frågor 
aktualiserats.  
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Förbundet har som tidigare år varit representerat vid Folk & Försvars traditionella 
konferens i Sälen. Försvarsinformationen bedrivs liksom tidigare främst genom 
medlemstidningen NP. 
 
Medlemsutveckling 
Förbundet rapporterade den 31/12 2020 totalt 20 917 (20 193) aktiva skyttar.  Det 
totala antalet rapporterade medlemmar är 28 960. 

 
 
Rekrytering 
Under en femtonårsperiod har Förbundet kunnat glädja sig åt en nettoökning på 
närmare 7 000 aktiva medlemmar. Detta är föreningarnas förtjänst. All rekrytering 
sker och måste ske lokalt. Nyrekryteringen är av avgörande betydelse för Förbundets 
framtid.  
 
Den största utmaningen för nyrekryteringen, främst i de mer tätbefolkade delarna av 
landet, är inte att hitta nya intresserade som vill grundutbilda sig utan att hitta en 
förening som har kapacitet att ta emot nya skyttar avseende skjutbanor, lånevapen 
och instruktörer. Nästa kritiska punkt är att motivera dessa att stanna och övervinna 
de trösklar som finns i utvecklingen som skytt. Allt för många hoppar av när 
guldmärkesserierna inte kommer så snabbt som individen förväntat sig. 
 
En viktig rekryteringsfrämjande åtgärd är att säkerställa att föreningarna har tillgång 
till utbildade instruktörer och aktuellt utbildningsmaterial. Riks- och kretsinstruktörer 
har under året gjort insatser inom det området, men omfattningen har förstås 
hämmats av pandemin. 
 
Ekonomi 
Förbundets ekonomi är stark och styrelsen är fast besluten att bibehålla denna 
stabilitet. Årets verksamhetsresultat är positivt. Då pandemin gjort att förbundets 
centrala kostnader minskat, beslöt förbundsstyrelsen att ge föreningarna ett extra 
bidrag om 50: - per aktiv medlem.  
 
Samarbete 
Förbundet har under året samarbetat ad hoc med övriga skytte- vapensamlar- och 
jägarorganisationer. Samarbetet, som kännetecknats av en konstruktiv anda, har haft 
inriktning främst mot vapenlagstiftningsfrågor och regelfrågor kring skjutsäkerhet, 
samt bly. 
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I Skytteorganisationernas Samarbetskommitté (SOS) ingår Svenska Pistolskytte-
förbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Skidskytteförbundet. 
Förbundets ansträngningar att vitalisera SOS har inte gett önskat resultat, och 
formen kan betraktas som vilande.  
 
Förbundet har under året deltagit i Anläggningstekniska Rådets (ATR) arbete. 
 
Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer sker inom ramen för Frivillig-
organisationernas Samarbetskommitté (FOS). Inom FOS hanteras frågor av gemen-
samt intresse för medlemsorganisationerna och informationsutbyte mellan dessa.  
 
På det internationella planet är förbundet engagerat i The World Forum on Shooting 
Activities (WFSA). Forumet samlar jakt- skytte- och näringslivsorganisationer från 
hela världen, och representerar över 100 miljoner utövare. Faktainsamlande, 
informationsutbyte och medverkan på internationella konferenser organiserade av  
 
FN och EU är hörnstenar i WFSA verksamhet. Då hoten mot vår verksamhet ofta har 
internationellt ursprung anser förbundsstyrelsen att vårt arbete också måste vara det. 
Förbundet är ”röstande medlem”. 
 
Den internationella ledningen och samordningen av PPC sker genom World 
Association PPC 1500 (WA 1500). Här fastställs det internationella regelverket och 
tävlingsprogrammet, inklusive fördelning av VM och EM. 
 
Utbildning 
Utbildningsverksamheten på såväl lokal som regional och central nivå stöttas genom 
SISU Idrottsutbildarna. 
 
Förbundsmötet 
Förbundsmötet 2020 hölls 16 lördagen den 14 november via mötesverktyget Zoom. 
  

 
Från förbundsmötet 2020 via Zoom. 
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Tävlingsverksamhet 
 

 
2020 års SM i Springskytte genomfördes i Örebro 
 
Rikstävlingar på hemortens banor 
 
Rikstävlingen i Precision 
2020 års rikstävling genomfördes 2 maj till 7 juni. 
Totalt deltog 257 (285) föreningar med 5844 (5922) starter. 
1795 plaketter och 1246 hederspriser delades ut i den individuella tävlingen. 
280 lag deltog (föregående år 254).  
 
I lagtävlingen har 114 plaketter och 21 hederspriser delats ut. 
 
Totalt har priser till ett värde av 183 960 kr delats ut. 
 
 
Antal starter m.m. 
 
Vgrp/Klass      1           2           3    Vet y         Vet ä     Totalt 2020  Totalt 2019 
 

Standardmedalj i silver 685           Standardmedalj i brons         1316 
 

A 1 46 135 73 31 29 314 334 
A 2 19 97 55 31 26 228 220 
A 3 164 637 317 126 81 1325 1273 
B 113 531 327 145 100 1216 1176 
C 500 1092 402 245 202 2441 2605 
Dam C 92 130 37 15 10 284 280 
Jun C 28 8 0   36 34 
     Totalt 5844 5922 
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Rikstävlingen i Militär snabbmatch 
2020 års rikstävling genomfördes 5 till 27 september. 
Totalt deltog 154 föreningar med 2227 starter. 
Totalt deltog 145 lag. 
 
Vapengrupp/klass Antal starter 
A1  119 
A2  296 
A3  96 
B1  18 
B2  106 
B3  95 
C1  255 
C2  464 
C3  118 
Dam C1  38 
Dam C2  63 
Dam C3  10 
Jun C  15 
Vet y  114 
Vet ä  105 
R1  40 
R2  173 
R3  102 
 
 
Rikstävlingen i PPC 
Den första rikstävlingen på hemmabana i PPC genomfördes 5 till 27 september. 
Totalt deltog 30 föreningar med 358 starter. 
Totalt deltog 14 lag. 
 
Vapengrupp  Antal starter 
Revolver 1500  50 
Pistol 1500   68 
Open Match  37 
Distinguished Revolver  23 
Distinguished Pistol  40 
Standardrevolver 4”  38 
Standardrevolver 2,75”  30 
Standard Semi-Automatic Pistol 72 
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Rikstävlingen med luftpistol 
Årets rikstävling för ungdomar genomfördes under 1 december 2019 - 29 februari 
2020. Antalet starter var 65 
 
Klass Antal 
 
 

 

 
 
 
Svenskt mästerskap i precisions- och fältskjutning samt militär snabbmatch 
Inställda 
 
Militär snabbmatch skulle ha genomförts i Västervik och Ankarsrum den 30 juni – 1 
juli. 
 
Precisions- och fältskjutning skulle ha genomförts på Skillingaryds skjutfält den 2 juli 
– 5 juli. 
 
 
Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning 
Inställt 
 
Skulle ha genomförts i Eskilstuna den 25 juli – 26 juli. 
 
 
 
Svenskt mästerskap i springskytte 
Springskytte-SM arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av 
Stockholmspolisens Skf och gick av stapeln 22 augusti i Örebro. 74 skyttar, 13 lag-
tävlingslag och 15 stafettlag deltog. 
 
Svenska Mästare 
 
Individuell 
D J 1 deltagare Frida Pollack Pk Pricken 
D 35 6 deltagare  Helena Pollack Pk Pricken 
H 21 13 deltagare Lars-Olof Gävert I 2 Skf 
H 35 22 deltagare Magnus Malmlund Upplands-Väsby PSK 
H 50 24 deltagare Lars Persson I 2 Skf 
H70 8 deltagare Våge Strålin  Arvika PK 

9 6 
11 13 
13 19 
15 11 
17 4 
20 4 
25 8 

Totalt 65 
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Lagtävling 
I 2 Skf 1 (Lars Persson, Johan Lindqvist, Lars-Olof Gävert) 
 
Stafett 
H21 I 2 Skf (Johan Lindqvist, Lars-Olof Gävert, Lars Persson) 
H50 Stockholmspolisens Skf 3 (David Nilsson, Lars Persson) 
D21 Pk Pricken 1 (Laila Pollack, Frida Pollack) 
 
 
Svenskt mästerskap i PPC  
Inställt 
 
Skulle ha genomfört i Vårgårda den 25 juli – 26 juli. 
 
 
Svenskt mästerskap i Magnumprecision 
Inställt 
 
Skulle ha genomförts i Haninge (Stockholm) den 6 juni – 7 juni. 
 
Internationell tävlingsverksamhet 
 
 
EM PPC  
Inställt 
 
Skulle ha genomförts i Tjeckoslovakien den 11 augusti -16 augusti. 
 
Nordiskt mästerskap i fältskjutning 
Inställt 
 
Skulle ha genomförts i Tidaholm den 19 september -20 september. 
 
 
SM Springskytte i Örebro 
Silverplakett  Bronsplakett 
Jan Jorsäter  Daniel Jander 
   Sven-Olof Olofsson 
    Fredrik Magnusson 
   Pasi Tyynelä 
   Fredrik Rosevall 
   Jonas Sundén 
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Svenska Pistolskytteförbundets hedersledamöter 
 

 
Generalmajor Krister L:son 
Lagersvärd 
 

 
Generallöjtnant Curt Sjöö 
 
 

 
Länsrådet Gunnar Tysk 
 
 

 
Landshövding Anders Björck 
 

 
Generalmajor  
Stefan Kristiansson 
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Styrelsens sammansättning 
 
Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning 
 
   Vald av  Mandattid  
   Förbundsmötet till Förbundsmötet 
 
Förbundsordförande 
 
 
Vakant 
 
Styrelseordförande 
 

 
 
Mike Winnerstig, Stockholm 2020  2021 
 
Ordinarie ledamöter 
 

 
 
Anders Khemi, Boden  2020  2022 
 



Dnr 108:014/21   3 

 
 
Per-Anders Svensson, Vinslöv 2020  2022 
 

 
 
John-Åke Andersson, Mariannelund 2020  2022 
 

 
 
Thomas Svensson, Linköping 2019  2021 
 

 
 
Henrik Käck, Laholm  2020  2022 
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Claes-Håkan Carlsson, Karlstad 2019  2021 
 

 
 
Sören Wahlberg, Borås  2019  2021 
 

 
 
Jim Eriksson, Ilsbo  2019  2021 
 
 

 
Anna Ölund, Umeå  2020  2021 
 
 
 



Dnr 108:014/21   5 

 
Erik Everbrink, Hagfors  2019  2020 
 
Suppleanter 
 

 
 
Bengt Flodin, Boden  2019  2021 
 
 

 
 
Lars Andreasson, Stockholm  2020  2021 
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Per Andersson, Vollsjö  2020  2022 
 
 

 
 
Marie Brunsson, Göteborg  2020  2022 
 
 
Förbundsordförande 
Förbundsordförande har fram till 
förbundsmötet 2020 varit 
Stefan Kristiansson. 
 
Styrelsen 
Ordförande i styrelsen har varit Mike 
Winnerstig. Sekreterare och 
huvudföredragande har varit Nils-
Anders Ekberg. 
 
Styrelsen har under året sammanträtt 
fem gånger. 
 
Verkställande utskottet har bestått av 
John-Åke Andersson, Claes- Håkan 
Carlsson, Anders Khemi, Sören 
Wahlberg och Mike Winnerstig. 
Ordförande i VU har varit Anders 
Khemi. I utskottets sammanträden har 
Bo Walger (adjungerad) och Nils-
Anders Ekberg (sekreterare) deltagit. 
Verkställande utskottet har under året 
sammanträtt fem gånger. 
 
Tävlingskommittén har bestått av 
John-Åke Andersson (ordförande), Erik 

Everbrink, Bengt Flodin, Per-Anders 
Svensson, Thomas Svensson, Guy 
Persson, Bo Walger och Nils-Anders 
Ekberg. 
 
Regelkommittén har bestått av Anders 
Khemi (ordförande), Lena Sjögren, 
Nils-Anders Ekberg, och Bo Walger. 
 
Utbildningskommittén har bestått av 
Claes-Håkan Carlsson (ordförande), 
Bo Walger och riksinstruktörerna. 
 
Förvaltningskommittén har bestått av 
Nils-Anders Ekberg (ordförande), 
Birgitta Rundberg och Jerry 
Andersson. 
 
Teknisk expert har varit Sören 
Wahlberg. 
 
Presstalesman har varit Mike 
Winnerstig 
 
Förbundets överklagandenämnd har 
bestått av Hases Per Sjöblom 
(ordförande), Claes Linder och Birgitta 



Dnr 108:014/21   7 
Rundberg. Suppleanter har varit 
Birgitta Kjellberg, Fredrik Strömberg 
och Gunnar Andersson. 
 
Revisorer 
Revisorer har varit auktoriserade 
revisorn Mikael Ringaby och revisorn 
Peter Ohlsson med auktoriserade 
revisorn Anders Ericsson och revisorn 
Eija Andersson som suppleanter. 
 
Valberedning 
Valberedning intill förbundsmötet 2020 
bestod av Sonny Svensson 
(sammankallande), Hans Reschke 
(syd), Per-Olov Andersson (Väst), 
Jonas Wiberg (öst) och Marcus 
Claeson (norr). Därifrån till 
förbundsmötet 2021 har valbered-
ningen bestått av Sonny Svensson 
(sammankallande), Fredrik Strömberg 
(syd), Elisabet Magnusson (Väst), 
Jonas Wiberg (öst) och Eva Klint 
(norr). 
 
Representanter i andra 
organisationers styrelser 
Under verksamhetsåret har Förbundet 
varit representerat enligt följande;  
 
Frivilligorganisationernas 
Samarbetskommitté: Nils-Anders 
Ekberg och Bo Walger. 
Skytteorganisationernas 
samarbetsdelegation (SOS): Stefan 
Kristiansson, Mike Winnerstig och Nils-
Anders Ekberg. Centralförbundet Folk 
och Försvars Representantförsamling; 
Nils-Anders Ekberg. World Association 
PPC 1500 (WA 1500): Nils-Anders 
Ekberg. World Forum on Shooting 
Activities exekutivkommitté: Nils-
Anders Ekberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbundets kansli 
Vid förbundskansliet tjänstgjorde under 
året:  
 

 
Nils-Anders Ekberg 
generalsekreterare 
 

 
Bo Walger 
bitr. generalsekreterare 
 

 
 
Tessi Lindberg 
kansliföreståndare 
 

 
Anna Stålbrand 
Kansliassistent 
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För särskilt uppdrag har Hans Drugge 
anställts på deltid. 
 
Kansliet är lokaliserat till 
Sandhamnsgatan 61 i Stockholm, där 
en ändamålsenlig kontorslokal hyrs 
hos Stettin Fastigheter AB. 
 
Tidningen Nationellt Pistolskytte 
Medlemstidningen heter Nationellt 
Pistolskytte (NP). Den kom under 2020 
ut med fyra nummer och sändes ut till 
samtliga aktiva skyttar. Med en 
upplaga på 20 000 exemplar är NP 
Sveriges största skyttetidning. 
Tidningen producerades av Liteolika 
Mediaproduktion AB. Ansvarig utgivare 
har varit Nils-Anders Ekberg. 
 
Andra viktiga informationskanaler är 
Förbundets nya hemsida, Facebook 
samt kansliets krets- och 
föreningsutskick. 
 
Anslutna föreningar 
Antalet anslutna föreningar den 31 
december 2020 var 483 (481). 
 
 
Årsavgift 
Enligt Förbundsmötesbeslut betalade 
varje förening en grundavgift om 600 kr 
samt därutöver 260 kr för varje aktiv 
medlem (baserat på årsrapport 2020). 
Detta belopp inkluderar årsprenumera-
tion på NP och premie för ansvars- och 
olycksfallsförsäkringar 
 
Pistolskyttekortet 
 

 
 
 
 

 
 
Medlemskap i andra organisationer 

• Arbetsgivaralliansen. 
• Riksförbundet Folk och Försvar 
• Folkspel 
• Frivilligorganisationernas 

samarbetskommitté (FOS) 
• National Shooting Sports 

Foundation (NSSF) 
• SISU Idrottsutbildarna 
• Skytteorganisationernas 

samarbetskommitté (SOS) 
• World Association PPC 1500 
• World Forum on Shooting 

Activities (WFSA) 
 
 
 
Bilaga: 
 
Årsstatistik 2020 
 
Årsstatistiken innehåller inte 
information om den förening som ännu 
inte årsrapporterat. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Rörelseintäkter
Anslag och bidrag 1 846 387 1 742 865
Årsavgifter från klubbar 5 458 940 5 283 660
Försäljning, märken, priser, proppar mm 1 606 976 1 579 116
NP, prenumerationer o annonsintäkter 263 652 262 669
Rikstävlingen 687 880 497 265
Summa föreningens intäkter 9 863 835 9 365 575

Skytteverksamhetens kostnader
Inköpskostnad för sålda varor -754 727 -680 901
Nationellt Pistolskytte -1 544 332 -1 451 301
Utbildnings- och tävlingskostnader -535 380 -631 980
Sammanträden och kommitter -339 467 -910 665
Övriga skyttekostnader -1 289 234 -272 746
Summa föreningens kostnader -4 463 140 -3 947 593

Övriga rörelsekostnader
Lokalkostnader -813 385 -808 183
Administrationskostnader -1 256 987 -1 819 712
Personalkostnader -3 404 032 -3 129 829

 -5 474 404 -5 757 724

Rörelseresultat -73 708 -339 742

Finansiella poster
Realisationsresultat -193 926 1 406 201
Räntor och utdelningar 451 266 620 616
Räntekostnader och liknande resultatposter -737 -661
Summa finansiella poster 256 603 2 026 156

Resultat efter finansiella poster 182 894 1 686 414

Årets resultat 182 896 1 686 415
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 1 1
Summa materiella anläggningstillgångar 1 1

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 14 279 485 15 777 387
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 279 486 15 777 388

Summa anläggningstillgångar 14 279 486 15 777 388

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Märken, priser mm 2 085 408 1 792 670
Summa varulager 2 085 408 1 792 670

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 353 571 155 988
Övriga fordringar 36 181 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 521 586 549 921
Summa kortfristiga fordringar 911 338  705 909

Kassa och bank
Kassa och bank 2 132 354 852 847
Summa kassa och bank 2 132 354 852 847

Summa omsättningstillgångar 5 129 100  3 351 426

SUMMA TILLGÅNGAR 19 408 586  19 128 814
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital

Fritt eget kapital 17 915 818 16 229 403
Årets resultat 182 896 1 686 415
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 18 098 714 17 915 818

Avsättningar
Övriga avsättningar 4 225 000 225 000
Summa avsättningar 225 000 225 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 591 717 534 406
Övriga skulder 100 319 93 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 392 836 360 190
Summa kortfristiga skulder 1 084 872  987 996

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 408 586  19 128 814
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet har upprättats enligt Bokföringslagen samt Årsredovisningslagen i tillämpade delar.
 
Inventarierna skrivs av under två år.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts.
 
 
Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 844 184 844 184
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 844 184 844 184

Ingående avskrivningar -844 183 -844 183
Utgående ackumulerade avskrivningar -844 183 -844 183

Utgående redovisat värde 1 1

 
Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav

Namn
Bokfört

värde
Marknads-

värde
Värdepappersdepå SEB 14 279 485 18 823 206

14 279 485 18 823 206

 
Not 4 Övriga avsättningar

2020-12-31 2019-12-31

Miljövårdsfond 225 000 225 000
225 000 225 000
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Mike Winnerstig Anders Khemi
Ordförande

Jim Eriksson Per-Anders Svensson

Thomas Svensson Henrik Käck

Claes-Håkan  Carlsson Erik Everbrink

John-Åke Andersson Sören Wahlberg

Anna Ölund

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Mikael Ringaby Peter Ohlsson 
Auktoriserad revisor Revisor

Underskrifter finns på originalhandlingarna.









Förslag till reviderad budget för 2021 och budget för 2022

Post Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021
Rev Budget 
2021

Prel Budget 
2022 Anmärkning

Organisationsstöd FM och MSB 1740 1846 1500 1500 1500
Årsavgifter 5283 5459 5461 5640 5600
Försäljning märken 451 412 400 400 400
Försäljning SHB 136 212 120 120 150
Försäljjning loggböcker 102 85 80 80 80
Försäljning häfte grundutb 320 342 300 300 300
Pistolskyttekort 178 216 150 150 150
Annonser NP 259 264 277 277 277
Rikstävlingar 495 688 600 600 600
Övriga intäkter 401 340 350 350 350 Förs övrigt, sålda tjänster

Summa rörelseintäkter 9366 9864 9238 9417 9407

NP kostnader 1451 1544 1475 1475 1525
Rikstävlingar 215 335 340 370 400
SM 190 1 150 0 150 Starkt beroende av omvärldsläget
Internationellt utbyte 269 5 365 0 365 Starkt beroende av omvärldsläget
Internationellt samarbete 175 70 175 30 175 Starkt beroende av omvärldsläget
Sammanträden 736 340 750 300 750 Starkt beroende av omvärldsläget
Krets- och landsdelsbidrag 222 1222 222 222 222
Personalkostnader 3130 3404 3284 3284 3350
Lokaler 709 813 725 725 745
IT (MAP, hemsida, datalagring mm) 1220 493 500 500 500 Påverkas ev. av MAP steg II

Övriga kostnader 1048 1711 1750 1750 1750
Kontorskostn, försäkringar, rev, bank, 
miljö, utb, försäljnvaror, övr

Summa rörelsekostnader 9705 9938 9736 8656 9932

Rörelseresultat -339 74 -498 761
Avskrivningar 0 0 37 37 37
Rörelseresultat efter avskrivningar -339 74 535 798
Finansiella intäkter 2026 257 300 350 350 Starkt beroende av omvärldsläget
Resultat efter finansiella int & kostn 1686 183 -235 1148
Årets resultat 1686 183 -235 1148

Not: Flera poster är, som anges ovan, starkt beroende på i vilken grad omvärdlsläget avseende Covid-19 påverkar verksamheten.



 SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 

FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2022 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för föreningarna avseende 2022, att erläggas till 
förbundskansliet senast 2022-03-31 

Föreningsavgift 600 kr per förening 
Avgift per aktiv* medlem 260 kr per aktiv medlem 
Avgift per aktiv* familjemedlem 200 kr per aktiv familjemedlem 

Avgiften erläggs endast av huvudföreningen. 



Svenska 
Pistolskytteförbundet 

Postadress Besöksadress Telefon  08-553 401 60 Plusgiro 193019-7 
Box 27001 Sandhamnsgatan 61 Generalsekreterare 08-553 401 61 Bankgiro 811-2526 
102 51  STOCKHOLM 115 28 STOCKHOLM Bitr. Generalsekreterare 08-553 401 62 Organisationsnummer  80 20 02-6657 

Expedition 08-553 401 63 E-post  kansli@pistolskytteforbundet.se 
Försäljning, märken 08-553 401 64 

Motioner att behandla vid Förbundsmötet 2021 

Motioner till förbundsmötet 2020 Underbilaga 1 

Motioner till förbundsmötet 2021 Underbilaga 2 
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Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsens yttrande över 
motioner till 2020 års Förbundsmöte, 
uppdaterad inför FM 2021. 
Motion 1 
Uppsala läns Pistolskyttekrets föreslår förändringar i vapengruppsindelningen inom Magnumfält 
och Magnumprecision. 

Svar 
Magnumskyttets vapengrupp M7 har visat att det går bra att skjuta magnum med ett standardvapen 
och att det även är ett bra sätt att få nya skyttar att pröva Magnumskytte. Med anledning av detta 
ser förbundsstyrelsen positivt på att göra en översyn av om det är möjligt att skapa ytterligare 
vapengrupper i samma anda vilket också är det som de båda motionärerna föreslår. Motionerna 
innehåller även andra frågor som vi anser måste undersökas bättre innan vi tar beslut.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås. Förbundsstyrelsen initierar en genomlysning av vapengrupperna inom 
magnumskyttet och återkommer med förslag till en eventuell implementering av dessa.  

Motion 2 
Södermanlands Pistolskyttekrets föreslår utökning med en vapengrupp inom Magnumfält och 
Magnumprecision. 

Svar 
Då motionerna överensstämmer med delar av motion 1 ovan anser styrelsen att motionen bör 
behandlas i samband med genomlysningen enligt motion 1 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Se motion 1 ovan. 

Motion 3 
Östergötlands Pistolskyttekrets föreslår att stödhand tillåts i grenarna precision, snabbskjutning 
och nationell helmatch för skyttar som ett tidigare år fyllt minst 70 år. 

Svar 
Motionen tar upp ett förslag som skulle innebär att våra äldre skyttar skulle kunna hålla på med fler 
grenar även efter det att man kommit upp i åren. Förbundsstyrelsen ser förslaget som intressant 
men anser att det skulle behövas en viss erfarenhet innan beslutet tas. Vi uppmanar därför våra 
kretsar att genomföra ett antal testtävlingar där äldre veteran får skjuta med stödhand i ovan 
nämnda grenar. Samt att man utvärderar tävlingarna och rapporterar in detta till förbundet. Vår 
förhoppning är att dessa tester även sker med andra vapen än C-vapen.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
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Förbundsstyrelsen 

Motionen bordläggs till förbundsmötet 2023. Under tiden samlar kretsarna in fakta som tillställs 
förbundet. Det var inte möjlig att genomföra försöksverksamhet under 2020 och blir det inte förrän 
tidigast under andra halvåret 2021. Eventuell ändring kan genomföras i SHB 2024. 

Motion 4 
Uppsala läns Pistolskyttekrets föreslår att stödhand tillåts i grenen snabbskjutning för skyttar som 
ett tidigare år fyllt minst 70 år. 

Svar 

Då motionerna överensstämmer med delar av motion 3 ovan anser styrelsen att motionen bör 
behandlas på samma sätt. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Se motion 3 ovan. 

Motion 5 
Östergötlands Pistolskyttekrets föreslår en likriktning av laddningsförfaranden i vissa 
banskyttegrenar.  

Svar 
Motionären tar upp ett problem med olikheter i skjuthandboken. Detta är Förbundsstyrelsen 
medvetna om och försöker efter hand likrikta grenarna i den mån det är möjligt. Ett exempel är att 
det i Skjuthandboken utgåva 18 gjorts en del ändringar gällande punkten laddningsförfarande.  
Styrelsen är dock inte eniga med motionären om att detta med påfyllning av magasin är en gråzon. 
Detta är tillåtet i flertalet andra grenar inom förbundet. Skall detta förbjudas behövs en större 
genomlysning av säkerhetskapitlet innan man går vidare till beslut. Bakgrunden till regeln i J.6.2.1 är 
att Militär Snabbmatch är en gren med ett internationellt regelverk som bör följas, men som inte bör 
tillåtas styra våra övriga regler. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås 

Motion 6 
Gävleborgs Pistolskyttekrets föreslår fasta poänggränser för årtalsmärkesprov i PPC, samtliga 
vapengrupper. 

Svar 
Varje gren i PPC har en sådan komplexitet och svårighetsgrad så att det på ett bra sätt visar att man 
har bibehållen färdighet för pistolskytte.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen bifalls. 

Motion 7 
Gävleborgs Pistolskyttekrets föreslår nya rutiner för motionsbehandling. 
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Förbundsstyrelsen 

Svar 
Motionen föreslår att förbundsmötet ska fastställa rutiner för förbundskansliets administrativa 
hantering av inkomna motioner. Bakgrunden är att digitalt inkomna motioner vid ett par tillfällen 
inte uppmärksammats av kansliet, från en krets 2018 och från en krets 2019. Detta är något som 
förbundet beklagar, och åtgärder har vidtagits för att det inte ska återupprepas. Emellertid anser 
förbundsstyrelsen att det är olämpligt att detaljerade administrativa rutiner för dokumenthantering 
fastställs av förbundsmötet, då de i så fall kräver ett nytt förbundsmötesbeslut för att ändras. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås 

Motion 8 
Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets förslår åtgärder för att lätta den administrativa bördan 
för föreningar. 

Svar 
Motionen innebär en utökad funktionalitet i det medlemsadministrativa systemet MAP. Flera av de 
funktioner som föreslås finns med i de utvecklingsalternativ som gjorts för ett eventuellt steg 2 i 
utvecklingen. Förbundsstyrelsen har inväntat ytterligare driftserfarenheter av steg 1 och beslöt att 
låta arbetet med steg 2 vila under 2019. Utvecklingsarbetet tar också mycket tid och kraft från 
kansliet, och det har bedömts lämpligt att skapa en tydlig avgränsning mellan implementering av 
beställd funktionalitet och arbetet med fortsättningen. Under 2020 avser styrelsen att återigen ta 
beslut vilken ytterligare funktionalitet som bör utvecklas, i vilken grad och i vilken ordning.  

Vart och ett av de fem förslagna ändringarna/tilläggen har sina specifika fördelar, men också 
problemställningar som måste belysas och utredas. Styrelsen anser att förtida förbundsmötesbeslut 
inte är i rätt väg att gå för att leda systemutveckling. De önskemål om funktionalitet som kretsar, 
föreningar och medlemmar har är den avgörande faktorn för utvecklingen, men frågorna bör inte 
ställas förrän realiserbarhet och konsekvenser är utredda.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås 

Motion 9 
Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets förslår att kretsindelningen uppdateras. 

Svar 
Att se över kretsindelningarna och lämna förslag till förändringar i kretsindelningen ankommer på 
förbundsstyrelsen, men om en krets är för stor, för liten eller har fel sammansättning vet man bäst 
ute i föreningarna och kretsarna. I de flesta fall fall berör detta fler än en krets, och då är det av stor 
vikt att den diskussionen tas mellan de som berörs innan frågan går vidare till förbundsstyrelsen.  

Ett förslag om förändring av kretsindelningen bör också förankras i föreningarna i de berörda 
kretsarna, och i synnerhet i de föreningar som berörs direkt.  Finns en samstämmighet bland de 
berörda föreligger förutsättningar för att förändra indelningen. 

Förbundsstyrelsen uppmanar Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets att ta kontakt med 
berörda. 
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås. 
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SÖDERMANLANDS PISTOLSKYTTEKRETS

Motion till Svenska pistolskytteförbundet 

Införande av ny vapengrupp inom Magnumfältskytte och Magnumprecision: 

Pistol min 9mm-max .455 med max 6 tum piplängd. 

Det är inte lätt att hitta fabrikstillverkade vapen med långa pipor lämpliga för magnumskyttet. Att få 

customvapen tillverkade på beställning och levererat kan ta väldigt lång tid och innebär att det blir en 

ganska hög tröskel innan man kan börja med skyttet. Jag tror att detta hämmar nyrekryteringen av 

magnumskyttar.  

Förslaget är att införa en klass för pistoler med normal piplängd, så den som har ett A-vapen eller 

Desert Eagle (tillverkas nu endast med 6 tums pipa), kan hävda sig mot övriga liknande vapen. Inte 

endast fabrikstillverkade vapen bör ingå, som i nuvarande M7, eftersom det är väldigt vanligt med 

främst mer eller mindre modifierade 1911-pistoler utan att det på något sätt ger dem en otillbörlig 

fördel då visirlinjen är densamma. 

Denna vapengrupp bör även erhålla SM-status. 

2019-10-29 

För Eskilstuna Handeldvapenförening 

Ordf. Gunnar Karlsson 

Godkänd av Södermanlands pistolskyttekrets på styrelsemöte i Eskilstuna den 18 november 2019 

Ordförande Jonas Wiberg 

Motion 2/2020



Motion 3/2020



Motion 4/2020



Motion 5/2020





Motion 6/2020
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GÖTEBORGS- OCH BOHUS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS 

Motion avseende uppdatering av kretsindelningar 2020-01-06. 

Inlämnat av Göteborgs och Bohus läns pistolskyttekrets, 857209-3394 

Bakgrund/varför det ska ske en förändring: 

Den 14 mars 1936 bildades Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF). År 1945 hade antalet anslutna 
föreningar stigit till 511. 

Förbundsstyrelsen insåg att det behövdes ett organisatoriskt mellanled för att hantera denna 
expansion. Därför bildades successivt regionala pistolskyttekretsar och 1952 var den regionala 
organisationen (26 pistolskyttekretsar) fullt genomförd baserat på den rådande länsindelningen. 

• Med tiden har kretsarnas medlemsantal förändrats i takt med den urbanisering samhället
har genomgått under efterkrigstiden.

• Länsindelningen är inte heller längre densamma utan antalet län har minskat från 25 till 21
genom sammanslagningar.

Det geografiska problemet kan illustreras med O-kretsen, men har säkert relevans på flera ställen i 
Sverige. Kretsen, med säte i Göteborg, är geografiskt identisk med det tidigare länet Göteborg och 
Bohus län. I Göteborg med kranskommunerna Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Kungälv och Öckerö 
finns 15 av kretsens 23 föreningar och 856 av kretsens 1185 (aktiva 1/1 2019) medlemmar. 
Kranskommunen Ale ingår i P-kretsen. 
Bilavstånd mellan Göteborg och längst bort belägna förening, Överby PK, är 16 mil. Avståndet från 
Överby PK till Bengtsfors i VD-kretsen är endast 9 mil. 
Avståndet från Göteborg till närmaste förening i angränsande P-kretsen, Surte PK, är 1,8 mil. 

Urbaniseringsproblemet illustreras mycket enkelt genom att jämföra Stockholmskretsens 
medlemsantal med övriga kretsars.  
Stockholmskretsen är 2,3 ggr större än M-kretsen och 3,5 ggr större än O-kretsen och 4,3 ggr större 
än E-kretsen. Nästa krets i storleksordning är L-kretsen som får se sig distanserad 5,4 ggr. Dessa 
faktorer är framräknade på antalet aktiva medlemmar (1/1 2019) som används för beräkning av 
röstetal vid FM. Använder man totala antalet medlemmar blir skillnaderna ändå större. 

Det ligger på kretsens styrelse att – under Svenska Pistolskytteförbundet samordna och stimulera 
verksamheten i kretsens föreningar och vara ett stöd för föreningarna – ordna mästerskap, 
kretstävlingar och annan tävlingsverksamhet över klubbnivå samt anordna utbildning. 
I kretsar med ojämn befolkningsfördelning, t.ex. O-kretsen, leder indelningen till att föreningar i 
periferin får sämre service, känner sig åsidosatta och förlorar kontakten med resten av kretsen och 
börjar leva ett eget liv. 

Motion 9/2020



GÖTEBORGS- OCH BOHUS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS 

Motivering till ändring: 

Föreningar som ligger långt från befolkningstyngdpunkten i kretsen får bättre möjligheter att delta i 
mästerskapstävlingar, kan tävla externt mer frekvent och mer aktivt delta i de aktiviteter som 
anordnas i kretsen om reseavstånden minskas. En följd av ett mera externt tävlande och deltagande 
är att nätverksuppbyggnad underlättas, rekrytering till kretsfunktioner blir mindre mödosamt och att 
samarbete och sammanhållning inom kretsen förbättras. 

Med tanke på dagens kostnader för resor med bil, vilket fortfarande får anses vara ett lämpligt 
transportmedel för vapen, och de kostnadsökningar som misstänks komma inom den närmaste 10-
årsperioden bör även dessa faktorer anses som viktiga motiv. 

Yrkande 

Göteborgs och Bohus läns pistolskyttekrets yrkar att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag 
att till nästföljande förbundsmöte 

-utreda vilka kretsar som genom en geografisk förändring kan få en bättre balanserad ”skyttetäthet”
och därmed en ökad aktivitetsnivå inom tävlingsverksamhet och utbildning.

- utreda hur kretsarnas storlek kan balanseras dels för att minska Stockholmskretsens dominans, men
också för att förbättra kretsarnas möjlighet att genomföra de uppgifter de åläggs i syfte att sprida
sporten och därmed öka förbundets påverkansmöjlighet över den omgivning det verkar i.

Antagen av kretsstyrelsen, datum 2020-01-07 

Insändes till förbundskansliet, datum 

Birgitta Rundberg, Ordförande Göteborgs- och Bohus Läns Pistolskyttekrets 
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Förbundsstyrelsens yttrande över 
motioner till 2021 års Förbundsmöte. 
Motion 1 
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”fast datum för publicering av stomprogram”. 

Svar 
Syftet som motionären har, att SPSF stomprogram publiceras senast 30 juni, är bra. Dock så är det mer 
tveksamt om det skall fastställas genom att det är inskrivet i ett regelverk. 

Ett förslag till stomprogram för nästföljande år brukar presenteras för deltagarna på landsdels-
konferenserna. Därefter diskuteras förslaget på kretskonferensen inför förbundsårsmötet varje år. Det 
förslag som sedan överenskoms på kretskonferensen tar sedan förbundsstyrelsen beslut om. Beslutet 
som förbundsstyrelsen tar borde sedan offentliggöras/publiceras senast 30 juni. 

Om inget oförutsett inträffar som stör detta förfarande så borde denna reglering räcka och därmed så 
ska det inte vara nödvändigt att skriva in det i ett regelverk. 

Förbundsstyrelsen beslöt den 6 februari 2021 att stomprogram skall publiceras senast 30 juni året före 
verksamhetsåret. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen är besvarad i och med Förbundsstyrelsens beslut om att stomprogram skall publiceras senast 
30 juni året före verksamhetsåret. 

Motion 2 
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”rutiner för kommunicering av stomprogram mellan 
förbund och kretsar”. 

Svar 
Motionären yrkar att SPSF antar en formell kommuniceringsprincip, som ska fastslås i skrift, där det 
tydligt framgår att ”samtliga förändringar i förbundets stomprogram skall meddelas inte enbart genom 
publicering på förbundets hemsida utan även genom utskick till kretsarna.” 

Andemeningen i motionen är bra. Motionären har vid tidigare årsmöte efterfrågat en dylik ordning. 

Detta ska vara det normala förfaringssättet då ändringar i stomprogrammet, efter att det fastställts av 
förbundsstyrelsen, görs.

Förbundsstyrelsen beslöt den 6 februari 2021 att kretsarna skall aviseras via e-post inom fyra 
arbetsdagar efter att fastställt stomprogram ändrats. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen är besvarad i och med Förbundsstyrelsens beslut om att ändringar i fastställt stomprogram 
skall aviseras via e-post till kretsarna inom fyra arbetsdagar. 
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Motion 3 
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”att förbundet bör tillhandahålla ett diskussionsforum för 
kretsarna”. 

Svar 
För inte allt för länge sen skedde den mesta kommunikationen med brev och vårt högsta beslutande 
organ var ett endagars förbundsmöte där våra motioner behandlades. 

Nu när vi är inne i år 2021 har det tagits många steg för att göra pistolskytte-Sverige till en 
organisation där föreningar och kretsar har alla möjligheter att kommunicera med varandra. Vi har 
landsdelskonferenser och en årlig kretskonferens, där förbundet kan ge information men som även är 
till för att deltagarna skall skapa kontaktvägar mellan varandra. 

Förbundets hemsida innehåller uppdaterade e-postadresser till samtliga kretsar och föreningar. 

Vi har också under åren sett att det fungerar då i stort sett likalydande motioner kommit från olika 
kretsar runt om i landet. Detta är nog inte någon slump utan man har redan innan motionerna skrivits 
enats om ett förslag som accepteras runt om i landet och man har genom detta säkerställt att det blir ett 
massivt stöd när motionerna skall behandlas. 

Att förbundsstyrelsen skickar med sina kommentarer med motionerna är för att motionärerna skall ges 
god tid för att informera både FS och övriga kretsar om något missuppfattats eller om det finns 
kompletteringar som behöver göras.  

Att införa någon form av digitalt forum skulle kunna vara ett sätt att förstärka våra 
kommunikationsvägar i förbundet. Men när det gäller frågan om hur våra demokratiska principer skall 
vara är detta en fråga som är större än så. Vi behöver en genomlysning för att säkerställa att detta med 
demokratin når hela vägen ut till våra föreningar och inte stannar någonstans halvvägs. I detta måste vi 
förutsätta att vi i framtiden kommer att vara i ett normalläge där vi precis som tidigare år kunde mötas 
fysiskt i föreningar, kretsar, landsdelar och på förbundsnivå. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen bordläggs. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta upp frågan för diskussion på nästa fysiska 
kretskonferens. 

Motion 4 
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”en rättning av ändring i SHB, uppflyttning från klass 1”. 

Svar 

Skrivningen i Skjuthandboken upplaga 18 är helt i enlighet med förbundsstyrelsens avsikt. Detta är ett 
förtydligande då det funnits oklarheter i hur regeln skall tolkas.  

Det normala när det gäller våra klass 1-skyttar är att man placerar sig bra i sin klass utan att uppnå 
gränsen för standardmedaljer. Är man aktiv så kan man en bra dag uppnå en bronsmedalj, lyckas man 
sen klara någon fler medalj så kanske det innebär att man när året summeras precis uppnått gränsen för 
SM start. Detta utan att man för den skull är en skytt som hävdar sig i klass 3. För en sådan skytt blir 
steget från en högt placerad klass 1 skytt till en klass 3 skytt som ligger längst ned i resultatlistan allt 
för stor. 

Dock kommer det då och då att komma fram skyttar som tar 74 standarmedaljpoäng men detta hör till 
undantagen. Reglerna medger därför att en sådan skytt, i samråd med den egna föreningen,  frivilligt 
tar steget upp till den högsta klassen. 
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Motion 5 
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår en rättning av SHB, Säkerhetsbestämmelser. 

Svar 
Vårt stora säkerhetsproblem är inte vilka ord vi använder oss av i skjuthandboken utan att vi är allt för 
dåliga på att säga till när vi ser någon som bryter mot säkerheten. I vårt regelverk står det  
”Då är det däremot av största vikt att funktionär eller annan, som upptäcker förseelsen, omedelbart 
påpekar misstaget för skytten för att undvika fortsatta felaktigheter.” 

När det gäller den ändring som infördes i skjuthandboken 2014 så kom den till då det fanns de som 
hävdade att ett vapen i exempelvis hölster, väska eller som ligger på skjutbänken är riktat någonstans 
och att detta ur säkerhetsskäl alltid måste vara i säker riktning, 

Förbundsstyrelsen anser dock att det alltid ligger på vårt bord att förbättra säkerheten och göra 
förändringar som gör att den ökas. Men samtidigt måste vi se över helheten i vårt regelverk så att en 
ändring inte medför konsekvenser vi inte kan överblicka. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen bordläggs till förbundsmötet 2023. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra ytterligare 
utredning, inklusive konsekvensanalys. 

Motion 6 
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”återinför Tabell 2 i SHB D.10.8, resp Tabell 4 i E.10.4”. 

Svar 
Regelkommittén har under flera år fått synpunkter på hur figurerna presenteras i skjuthandboken. 
Främst har det kommit frågor från de som var nya inom vår sport och som skulle försöka förstå vilket 
avstånd som gäller för respektive figurer. Vad är det för skillnad på en oval och en a-eller b-oval? Är 
det en rubin eller en diamant o.s.v. Har man inte koll på hur en viss figur ser ut så är den efterfrågade 
tabellen omöjlig att förstå och kräver en massa bläddrande i skjuthandboken. Men i motsvarande grad 
så är den saknad av oss som har varit med länge.  

Den tabell som finns i skjuthandboken innehåller därför både bild och maxavstånd för respektive figur 
vilket gör att den går att förstå både för den som är ny och för den som varit med länge. Detta innebär 
dessutom att informationen som behövs bara finns på ett ställe. 
Regelkommittén har alltid med sig, och sammanväger, synpunkter på läsbarheten inför arbetet med 
framtida utgåvor av Skjuthandboken.  Detta arbete skulle bli alltför tungrott om förbundsmötet ska 
fastställa presentationen av sakinnehållet samt layouten på SHB. Det skulle även innebära att en 
framtida ändring kräver ett nytt förbundsmötesbeslut.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås. 
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Härmed meddelas att pistolskyttekrets 
representeras av följande ombud

Ordinarie
Namn

Adress

Tfn

E-post

1:a suppl
Namn

Adress

Tfn

E-post

2:a suppl
Namn

Adress

Tfn

E-post

Anmälan skickas till:
E-post: kansli@pistolskytteforbundet.se

Alt. 
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 27001
102 51 Stockholm 

Anmälan till förbundsmöte 2021

Vänligen insänd omgående, dock senast 10 juni

 Anmälan behöver vara fullständigt ifylld!
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Förbundsmöte 2021 – PM för deltagare 
Förbundsmötet 2021 kommer att hållas söndagen den 20 juni klockan 10.00, på distans i webbmötesverktyget 
Zoom. Presidiet kommer att vara samlat på förbundets kansli i Stockholm.  

Observera: Under mötet ansluter varje krets med en anslutning. 

Från klockan 09.30 kommer uppkopplingen att öppnas för att ge möjlighet till prov av utrustning och 
diskussion om hur tekniken fungerar. 

”Provmöte” kommer även att arrangeras torsdagen den 17/6 kl 18.00–19.00 (separat kallelse), även detta för 
att testa teknik. Deltatagande är frivilligt och avsett för den som inte använt Zoom tidigare på aktuell 
plattform. 

För att delta krävs dator med webkamera (bäst), ”surfplatta” eller smart telefon med kamera. I alla 
alternativen fungerar det bäst med headset/motsvarande, men inbyggd mikrofon och högtalare fungerar 
hjälpligt. Ha en så bra bredbandsuppkoppling som möjligt, helst en fast anslutning. 

Beslutsprocess 

• Ordförande presenterar dagordningspunkten och lämnar i förekommande fall ordet till en
föredragande.

• Ordförande meddelar att ”ordet är fritt” och inväntar i cirka 10 sekunder ifall någon begär ordet
genom att räcka upp den ”virtuella handen”.

• Mötesordförande kommer i första hand att söka beslut genom ”omvänd acklamation”, det vill säga 
ställa proposition och frågan ”är någon däremot?”. Även i detta fall inväntas i cirka 10 sekunder före
klubbslag. Finns flera yrkanden eller om konsensus inte råder, fattas beslut enligt normala 
mötesrutiner.

Möte i Zoom – 3 enkla steg 

1. Ladda ner eller Anslut online

Alternativ 1: På din dator: Ladda ned Zoom här: https://zoom.us/support/download
Alternativ 2: I webbläsaren: Gå till www.zoom.us

2. Gå in i möte eller Skapa ett nytt

Alternativ 1: Klicka på den bifogade länken i utsänd e-post (enklicks-login).

Alternativ 2: Öppna Zoom i programmet eller online och klickar på Anslut till möte  (Join a
Meeting). Ange mötes-ID och password

https://zoom.us/support/download
http://www.zoom.us/
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3. Så här fungerar Zoom

När du loggat in i Zoom kommer du till huvudmenyn. Här
finns Hem, Chatt, Telefon, Möten och Kontakter. Det finns även en sökruta och en knapp till din
profil.

I programmet ser du några knappar centralt placerade:
• Nytt möte  (New Meeting)
• Anslut (Join)
• Boka (Schedule)
• Dela skärm (Share Screen)

På ”Onlineguiden” © finns ytterligare instruktioner om zoom. https://onlineguiden.se/superenkel-guide-till-
zoom-sa-har-kommer-du-igang/  

Viktiga punkter 

• När du inte har ordet – stäng av din mikrofon (mikrofonsymbolen överstruken)
• När du ska tala – slå på mikrofonen (mikrofonsymbolen inte överstruken)
• Ha kameran påslagen (om överföringshastigheten medger det)
• Uppdatera användarinformationen så att den anger vem du representerar och vem du är, exempelvis

”Österbotten – Kalle Kula” eller ”FS-Tina Träff”
• Har du en ordningsfråga eller vill påkalla presidiets uppmärksamhet, använd chattfunktionen längst

ner på skärmen, märkt ”Chat” (Syns kanske bara om du för muspekaren till nederkanten).
• Till höger om ”Chat” finns ”Reactions”. Förutom att uttrycka uppskattning kan man här välja ”Raise

hands”. Gör det om du vill begära ordet.
• Uppe till höger på skärmen kan du välja mellan ”Speaker view” (du ser den som just talar på stor bild 

och några av de övriga på en list) eller ”Gallery view (du ser alla deltagarna om du scrollar, den som
talar markeras).

• Du ska inte själv lägga in mötet i programmet, det görs när du klickar på inbjudan.
• Du ska inte provklicka på länken innan mötet (för då får organisatören ett mail om att du väntar).

För att underlätta dokumentation (protokollskrivning) kommer mötet att spelas in. 

Support: 

Innan mötet, N-A Ekberg, nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se 08-5534 01 61 

Mötesdagen, Tessi Lindberg, tessi.lindberg@pistolskytteforbundet.se 08-5534 01 63 

https://onlineguiden.se/superenkel-guide-till-zoom-sa-har-kommer-du-igang/
https://onlineguiden.se/superenkel-guide-till-zoom-sa-har-kommer-du-igang/
mailto:nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se
mailto:tessi.lindberg@pistolskytteforbundet.se
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