SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-06-01

Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie Förbundsmöte
söndagen den 1 juni 2008 på Scandic Star Hotel i Sollentuna
Närvarande:

Förbundsordförande: Anders Björck
Styrelseordförande: Birgitta Rundberg
Ordinarie styrelseledamöter: Gunnar Andersson, John-Åke
Andersson, Lars T. Andersson, Nils-Anders Ekberg, Mia
Holmebrandt, Anders Khemi, Jan Kjellberg, Guy Persson och
Mike Winnerstig.
Suppleanter: Bertil Johansson och Sune Persson.
Svenska Sportskytteförbundet: Jimmy Persson
Valberedningen: Sonny Svensson
Kansliet: Bo Walger, Birgitta Kjellberg, Teresa Engström, Yvonne
Ericsson och Mats Stoltz, sekreterare.
Hedersledamot: Gunnar Tysk

Pistolskyttekretsarna var representerade enligt följande;
Stockholms pistolskyttekrets
(2884 aktiva, 16 röster)

Basti Naumann

Uppsala län pistolskyttekrets
(467 aktiva, 4 röster)

Lars Wistedt

Södermanlands pistolskyttekrets
(387 aktiva, 3 röster)

Lars-Erik Utas
(Owe Hultman)

Östergötlands pistolskyttekrets
(739 aktiva, 5 röster)

Ingen representant

Jönköpings län pistolskyttekrets
(504 aktiva, 4 röster)

Olof Lindskog
(Bertil D. Johansson)

Kronobergs pistolskyttekrets
(250 aktiva, 3 röster)

Roger Tiensuu

Kalmar län norra pistolskyttekrets
(109 aktiva, 2 röster)

Fredrik Strömberg

Kalmar län södra pistolskyttekrets
(272 aktiva, 3 röster)

Mattias Gustavsson

Gotlands pistolskyttekrets
(173 aktiva, 2 röster)

Jan Edmundsson

Blekinge pistolskyttekrets
(185 aktiva, 2 röster)

Pär Karlsson

Kristianstads län pistolskyttekrets
(585 aktiva, 4 röster)

Sven-Olof Sandberg

Malmöhus län pistolskyttekrets
(1242 aktiva, 8 röster)

Bertil Johansson

Hallands pistolskyttekrets
(326 aktiva, 3 röster)

Douglas Swanmark

Göteborg o Bohus pistolskyttekrets
(965 aktiva, 6 röster)

Lars Lundmark

Älvsborgs pistolskyttekrets
(430 aktiva, 4 röster)

Peter Hjortstam

Västgöta-Dals pistolskyttekrets
(372 aktiva, 3 röster)

Jan Andersson

Skaraborgs pistolskyttekrets
(417 aktiva, 4 röster)

Susanne Svensson
(Per Holm)

Värmlands pistolskyttekrets
(497 aktiva, 4 röster)

Claes-Håkan Carlsson
(Bengt Olofsson)

Örebro läns pistolskyttekrets
(568 aktiva, 4 röster)

Jonas Sundén
(Mikael Andersson, Roland Persson)

Västmanlands pistolskyttekrets
(365 aktiva, 3 röster)

Werner Göpf
(Georg Weisz)

Dalarnas pistolskyttekrets
(517 aktiva, 4 röster)

Mats Dahlstedt

Gävleborgs pistolskyttekrets
(543 aktiva, 4 röster)

Birger Olsson
(Michel Björn)

Västernorrlands pistolskyttekrets
(310 aktiva, 3 röster)

Göran Lindskog

Jämtlands län pistolskyttekrets
(225 aktiva, 3 röster)

Peter Rooth

Västerbottens pistolskyttekrets
(449 aktiva, 4 röster)

Karl-Johan Markström

Norrbottens pistolskyttekrets
(619 aktiva, 5 röster)

Bengt Flodin

Antal röster kretsarna:
Antal röster styrelsen:
SSF:

105
11
1

Totalt antal röster:

117

§ 1 Förbundsmötets öppnande
Styrelsens ordförande, Birgitta Rundberg hälsade samtliga välkomna och förklarade 2008
års Förbundsmöte öppnat.
§ 2 Utdelning av förtjänsttecken
Förbundets förtjänstmedalj i guld med eklövskrans tilldelades Jan Kjellberg, Bollnäs.
Förbundets förtjänstmedalj i guld tilldelades Anders Björck, Uppsala, Arne Friberg, Mölndal
och John-Åke Andersson, Mariannelund.
Förbundets förtjänstmedalj i silver tilldelades Mia Holmebrandt, Visby, Peter Siegel, Nacka
och Ulf Hansson, Vällingby.
Förbundsstyrelsens plakett i guld (nr 16) tilldelades Jan Kjellberg, Bollnäs.
Förbundsstyrelsens plakett i guld (nr 17) tilldelades Mia Holmebrandt, Visby.
Utmärkelsen Årets Ungdomsledare tilldelades Gert Hallqvist, Hässleholm.
Sekreteraren rapporterade att Erland Ullman donerat två historiskt mycket värdefulla
pistoler till Förbundet och med anledning av detta tilldelats Förbundets guldplakett.
Sekreteraren meddelade vidare att Erland tyvärr inte haft möjlighet att närvara vid
Förbundsmötet men bett att få sina hälsningar framförda.
Förbundsmötet fastställde enhälligt följande försäkran att införas i kommande upplagor av
Förbundets skjuthandbok
”Svenska pistolskytteförbundet har av Erland Ullman som gåva mottagit två pistoler som
med framgång använts av Torsten Ullman i internationella sammanhang (Fripistolen från
Granada 1933 och Silhuettpistolen från Berlin 1936). Då Förbundet sedan tidigare äger
Fripistolen från Berlin 1936 kommer det att förvalta en fullständigt unik samling av
oskattbart historiskt och kulturellt värde. Förbundet har ett ansvar mot såväl donatorn som
medlemmarna att denna samling bibehålls intakt och förvaras på ett sätt som möjliggör att
den kan förvisas intresserade pistolskyttar. Svenska pistolskytteförbundet förbinder sig
därför att under inga omständigheter avyttra någon av dessa pistoler. Skulle Svenska
pistolskytteförbundet upplösas skall Förbundsstyrelsen säkerställa att samlingen förblir
intakt och förvaras enligt ovan.”
§ 3 Val av ordförande för Förbundsmötet
I enlighet med vedertagen sed valdes Förbundets ordförande Anders Björck att leda årets
Förbundsmöte. Efter att ha tackat för förtroendet och hälsat Förbundets hedersledamot,
Gunnar Tysk särskilt välkommen grep sig förbundsordföranden verket an.
§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Jan Andersson och Roger Tiensuu valdes att jämte ordföranden justera Förbundsmötets
protokoll. Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Upprop samt justering av röstlängd
Förättades upprop i enlighet med ovan. Efter att Förbundsmötet konstaterat att stadgarna
medger att en suppleant i Förbundsstyrelsen kan representera sin pistolskyttekrets vid
Förbundsmötet (förutsatt att han/hon inte utsetts att ersätta ej närvarande ordinarie
Förbundsstyrelseledamot) fastställdes röstlängden till 117 röster.

§ 6 Fråga om Förbundsmötet behörigen utlysts
Enligt stadgarna skall kallelse vara kretsarna tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Kallelsen publicerades i NP nr 1 2008 och handlingar till Förbundsmötet gick ut med
kretsutskick 2008-04-29. Förbundsmötet förklarades behörigen utlyst.
§ 7 Information från styrelsen
Konstaterades att denna punkt på dagordningen behandlats på kretskonferensen den 31/5
varför ingenting fanns att tillägga.
§ 8 Föredragning av styrelsens berättelse
Ordföranden konstaterade att styrelseberättelsen sänts ut med övriga handlingar för
Förbundsmötet och lämnade ordet fritt. Gunnar Tysk konstaterade att styrelseberättelsen
på ett utmärkt sätt beskriver de insatser Förbundsstyrelsen under året gjort till Förbundets
och pistolskyttets fromma. Förbundsmötet beslöt att godkänna styrelseberättelsen.
§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse, beslut angående ansvarsfrihet och
fastställande av balansräkning
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen. Av denna framgick att årsredovisningen
upprättats i enlighet med god revisionssed i Sverige och att styrelsens medlemmar och
generalsekreteraren enligt revisorernas bedömning inte handlat i strid med Förbundets
stadgar. Förbundsmötet beviljade styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2007 och fastställde balansräkningen.
§ 10 Redovisning av uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet
Sekreteraren konstaterade att två sådana uppdrag förelåg, nämligen att
•

Utreda förutsättningarna för anskaffning av Mac-version av årsrapportprogrammet.(Förslag 4 FM 2007)
Årsrapportsystemet har utvecklats av Chinbo. Denna firma har ingen erfarenhet av
Mac. Om Chinbo skall utveckla en Mac-version förutsätter detta investeringar i form
av utrustning och personalutbildning vilket skulle innebära betydande kostnader.
Alternativet är att lämna uppdraget till en firma med erfarenhet av Mac. Detta skulle
innebära att den firman skulle behöva sätta sig in i årsrapportsystemet vilket skulle
innebära utbildningskostnader av motsvarande omfattning. Då relativt få föreningar
använder Mac står kostnaderna inte i relation till den effekt som kan uppnås varför
styrelsen beslutat att inte utveckla Mac-version av årsrapportsystemet.

•

Ge ut detaljbestämmelser för minsta anslagsenergi (Förslag 15 FM 2007).
Förbundsstyrelsen anser detta uppdrag utfört i och med att bestämmelserna i SHB
korrigerats

Förbundsmötet godkände Förbundsstyrelsens åtgärder med anledning av dessa uppdrag
som förklarades genomförda. .
§ 11 Frågor som styrelsen hänskjutit till Förbundsmötet (propositioner)
Sekreteraren informerade att styrelsen inte lyckats uppfylla sin ambition att förelägga
Förbundsmötet proposition avseende ny Miljöpolicy varför inga propositioner förelåg.

§ 12 Behandling av motioner
Behandlades nio (9) motioner. Styrelsens yttrande, sammanställning av kretsarnas
remissvar och Förbundsmötets beslut framgår av bilaga 1.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget samt avgifter för 2009
Sekreteraren redogjorde för förslag till reviderad budget för 2008 samt verksamhetsplan
och budget för 2009.
Styrelsen föreslog förbundsavgift för 2009 i enlighet med nedan; att erläggas till
Förbundskansliet senast den 31 mars 2009.
Föreningsavgift
Avgift per aktiv medlem
Avgift per aktiv familjemedlem
Avgift per luftpistolskytt (ungdom)

600 kr per förening
260 kr per aktiv medlem
200 kr per familjemedlem
10 kr per luftpistolskytt

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag
Beslöts att fastställa reviderad budget för 2008 samt verksamhetsplan och budget 2009.
§ 14 Val
Till förbundsordförande för ett år omvaldes Anders Björck.
Till styrelseordförande för ett år omvaldes Birgitta Rundberg.
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år omvaldes Lars T Andersson och Anders Khemi
samt nyvaldes Sune Persson, Bertil Johansson (Onsala) och Peter Hjortstam.
Till suppleanter för en tid av två år nyvaldes Claes-Håkan Carlsson och Bertil Johansson
(Bjuv).
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes auktoriserade revisorn Kent Westerlund och
revisorn Örjan Lindh.
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år omvaldes Sven Bimark och Richard Andersson.
§ 15 Ledamöter i valnämnden
Till ordförande i valnämnden för en tid av ett år omvaldes Sonny Svensson
Beslöts i enlighet med gällande turordning, att Kronobergs och Jämtlands pistolskyttekretsar skulle utse ledamot och suppleant i valnämnden för en tid av två år.
§ 16 Övriga frågor
• Bo Walger presenterade förslag till stomplan för 2009. Konstaterades att
stomplanen är behäftad med vissa oklarheter. Fastställdes stomplanen till
huvudsaklig efterlevnad i tillämpliga delar samt uppdrogs åt Bo Walger att klara ut
resterande problem.
• Fastställdes Svenska Pistolskytteförbundets policy för Jämställdhet och
likabehandling i enlighet med bilaga 2.
• Sekreteraren informerade att styrelsen, utifrån de synpunkter som framförts vid
landsdelskonferenserna, kommer att utreda förutsättningarna att bygga ut
årsrapportprogrammet till ett föreningsadministrativt program.

§ 17 Avslutning
Efter att ha avtackat Jan Kjellberg, Mia Holmebrandt och John-Åke Andersson för goda
insatser i styrelsen höll förbundsordföranden ett kortare anförande där han tackade
styrelsen, kansliet och kretsarna för goda insatser till Förbundets och pistolskyttets fromma
varefter han avslutade 2008 års Förbundsmöte med ett klubbslag.

Vid protokollet
Mats Stoltz

Justeras
Anders Björck

Jan Andersson

Roger Tiensuu

