Bilaga 1 Protokoll Förbundsmöte 2010-06-13
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Propositioner/motioner till Förbundsmötet 2010 med förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut avseende förslagen till årets
Förbundsmöte enligt nedan.
Proposition

Nya Förbundsstadgar och normalstadgar krets & förening (Birgitta R)
Förbundsstyrelsen
Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att bifalla propositionen.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag

Förslag 4/09

Ändrade regler stödhand veteran Ä
Malmöhus pistolskyttekrets

(Anders K)

Kretsarnas remissvar
Tillstyrkes: 16
Avstyrkes: 9
Inget svar: 1
Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår i enlighet med andemeningen i förslagen 4, 5 och 6 att
skrivningen i D.2.10 av SHB ändras till ”Skytt som tävlar i klass Veteran Ä
får skjuta med stödhand på samtliga skjutstationer” i upplaga 14 som
träder i kraft 2012.
Förtydligande: Klass Veteran Ä finns bara i vapengrupp C. I samtliga
övriga skjutklasser/vapengrupper skjuts enligt givna förutsättningar.
Motionen anses därmed besvarad
Beslöts att förslagen 4/09, 5/09 och 6/09 skulle behandlas i
gemensam debatt. Älvsborg och Gävleborg yrkade på bordläggning
och utredning. Stockholm och Göteborg & Bohuslän yrkade bifall till
styrelsens förslag. Förbundsmötet avslog med acklamation
Älvsborgs och Gävleborgs bordläggningsyrkande. Därefter beslöt
Förbundsmötet, likaledes med acklamation, i enlighet med styrelsens
förslag. I och med detta beslut ansågs alla tre motionerna besvarade.
Förslag 5/09

Borttagande av rätt till stödhand i fält för Veteran Ä (Anders K)
Malmöhus pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar
Tillstyrkes: 15
Avstyrkes: 10
Inget svar. 1
Förslag till beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till förslag 4/09

Förslag 6/09

Lika förutsättningar i fältskytte vapengrupp A, B & R
Malmöhus pistolskyttekrets

(Anders K)

Kretsarnas remissvar
Tillstyrkes: 18
Avstyrkes: 7
Inget svar. 1
Förslag till beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till förslag 4/09.
Förslag 1

Kretsarnas rösträtt vid Förbundsmöte (Birgitta R)
Kristianstads pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes: 10
Avstyrkes: 13
Bordläggning: 1
Ingen åsikt: 1
Inget svar:
1

Förslag till beslut:
Motionären yrkar på att varje krets har två röster samt ytterligare en röst
för varje påbörjat 500-tal av i kretsen ingående aktiva medlemmar (Enligt
nu gällande stadgar 200-tal). Motivet sägs vara att kretsarnas
representation skall ge en så bred bas som möjligt utan att skapa obalans.
Förbundet har av tradition tillämpat ”representanthusmodellen” dvs
kretsarna har haft röster i relation till antalet aktiva medlemmar. Systemet
med viktade röster är rättvist förutsatt att inte en krets eller en gruppering
av stora kretsar har majoritet. Den risken föreligger inte. Vid FM 2009
disponerade kretsarna totalt 114 röster. Av dessa disponerade de tre
största kretsarna tillsammans 32 röster.
Vid Förbundsmötet 2009 hade 24 av Förbundets 26 kretsar fler än de två
obligatoriska rösterna. Det kan också konstateras att Förbundets största
krets som representerar 20 % av Förbundets aktiva medlemmar hade
knappt 15% av rösterna.
Kretsarnas representation ger således en mycket bred bas och någon
obalans kan inte sägas föreligga. Motionärens förslag skulle snarare ge en
smalare bas då detta förslag tillämpat på Förbundsmötet 2009 skulle ha
inneburit att 15 av kretsarna skulle ha fått nöja sig med de obligatoriska
rösterna. Detta samtidigt som de tre största kretsarna som tillsammans
representerar 36 % av Förbundets aktiva medlemmar skulle få sin andel
av kretsarnas totala röstetal sänkt från 28 % till 23 % vilket knappast kan
anses vara rimligt.
Slutligen konstaterar styrelsen att motionären begränsat motionen att gälla
endast kretsarnas röstetal vid Förbundsmötet och lämnat föreningarnas
röstetal vid kretsårsmötet där hän. Detta är anmärkningsvärt. Om
nuvarande system utgör ett problem på riksnivå torde motsvarande
problem föreligga på kretsnivå. Under alla omständigheter bör samma
princip gälla på båda nivåerna.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen
Kristianstad yrkade bifall till motionen. Förbundsmötet beslöt med
acklamation i enlighet med styrelsens förslag

Förslag 2

Styrelseledamots rösträtt vid kretsårsmöte (GS)
respektive Förbundsmöte
Kristianstad pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar
Tillstyrkes:
8
Avstyrkes: 16
Bordläggning: 1
Inget svar:
1

Förslag till beslut:
Motionären yrkar på att dels styrelseledamöterna i Förbundsstyrelsen
respektive kretsstyrelserna inte skall ha rösträtt på Förbundsmötet
respektive kretsårsmötet, dels att styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer inte skall kunna utses som krets- respektive föreningsombud på
Förbunds- respektive kretsårsmöte.
Förbundsstyrelsen (kretsstyrelsen) har hela ansvaret för Förbundets
(kretsens) verksamhet under tiden mellan Förbundsmötena
(kretsårsmötena). Ledamöterna i Förbundsstyrelsen (kretsstyrelsen) är
valda på hela landets (kretsens) mandat med uppgift att se till hela
Förbundets (kretsens) bästa och kan således sägas ha ett bredare
mandat än kretsarnas (föreningarnas) representanter. Därför har tidigare
Förbundsmöten ansett att Förbundsstyrelsens (kretsstyrelsens)
ledamöter skall ha individuell rösträtt vilket för övrigt alltid varit kutym inom
hela det nationella skyttet. En förutsättning är att Förbundsstyrelsen
(kretsstyrelsen) inte får en orimligt dominerande roll röstmässigt. Vid FM
2009 disponerade Förbundsstyrelsen 11 röster och kretsarna totalt 114
röster varför Förbundsstyrelsen knappast kan anses ha en orimligt
dominerande ställning röstmässigt. Däremot kan Förbundsstyrelsen ha ett
stabiliserande inflytande i extrema situationer vilket är sällsynt men jämväl
inträffat vid ett fåtal tillfällen.
Enligt såväl nuvarande stadgar som föreliggande proposition kan inte
styrelserepresentant utses till ombud för krets respektive förening på
Förbundsmöte respektive kretsårsmöte. Denna bestämmelse är en direkt
följd av att styrelseledamöterna har rösträtt. Skulle rösträtten försvinna
försvinner även motivet till att styrelseledamöter inte skulle kunna utses till
ombud på Förbundsmöte respektive kretsårsmöte.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
Förslag 3

Namn på resultatlistor
Malmöhus pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Sune P)

Tillstyrkes: 24
Avstyrkes: 1
Inget svar: 1

Förslag till beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till förslag 4

Beslöts att förslagen 3 och 4 skulle behandlas i gemensam debatt.
Förbundsmötet beslöt att bifalla motion 4. Därmed ansågs motion 3
besvarad
Förslag 4

Namn på resultatlistor
Kristianstads pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

.

(Sune P)

Tillstyrkes: 22
Avstyrkes: 3
Inget svar: 1

Förslag till beslut:
Styrelsen finner motionärens förslag rimligt En förutsättning är dock att
bestämmelsen förs in i SHB. Förbundet råder över regelverket för tävlingar
inom nationellt pistolskytte. Om reglerna säger att deltagande i tävling
förutsätter att skytten är beredd att stå med namn i resultatlistan – hur den
än publiceras - så har skytten inget val. Detta är kristallklart.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att bifalla motionen.
Förbundsmötet beslöt att bifalla motionen

Förslag 5

Avskaffad damklass nationella tävlingar
Jönköpings pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Lena S)

Tillstyrkes: 7
Avstyrkes: 18
Inget svar. 1

Förslag till beslut:
Styrelsen delar motionärens grundinställning att pistolskytte (med
undantag för skid- och springskytte) är en idrott där män och kvinnor kan
tävla på lika villkor. Styrelsen anser dock att denna fråga är av den art att
åsikterna inom den grupp som frågan närmast berör skall tillmätas stor
betydelse när beslut fattas. Sådant beslutsunderlag saknas varför en
konsekvensutredning måste genomföras innan frågan behandlas.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att bordlägga frågan samt att
uppdra åt styrelsen att göra en ordentlig konsekvensutredning varvid
de kvinnliga skyttarnas åsikt skall beaktas särskilt.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
Förslag 6

Införande av vapenteknisk grupp (Lars T A)
Skaraborgs pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes:
7
Avstyrkes: 16
Bordläggning. 2
Inget svar:
1

Förslag till beslut:
Styrelsen konstaterar att Förbundet redan har en Teknisk kommitté och att
de av motionären föreslagna åtgärderna ligger inom dennas kompetens
och ansvarsområde. Styrelsen anser därför att det inte föreligger behov av

ytterligare en teknisk grupp. Styrelsen vill också understryka att det står
var och en fritt att lämna förslag på redaktionellt innehåll i NP.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
Förslag 7

Införande av dopingkontroll (Nils-Anders E)
Skaraborgs pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes:
9
Avstyrkes: 15
Bordläggning: 1
Inget svar.
1

Förslag till beslut:
Doping kan knappast anses vara ett stort problem inom det nationella
pistolskyttet. Förbundets inställning i frågan framgår av SHB. Däremot
skulle införande av dopingkontroll innebära avsevärda olägenheter av
ekonomisk och praktisk natur som inte står i rimlig relation till fördelarna.
Motionen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
Förslag 8

Kompetenskrav vapenlicens
Skaraborgs pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Bo W)

Tillstyrkes:
7
Avstyrkes: 16
Bordläggning: 2
Inget svar.
1

Förslag till beslut:
Styrelsen är väl medveten om denna problematik och införde därför
alternativa kompetenskrav för grenarna Magnumfältskjutning och PPC
i samband med arbetet med SHB upplaga 13. Styrelsen kommer nu att
utvärdera utfallet av denna åtgärd och undersöka möjligheten att införa
motsvarande åtgärd avseende fältskytte inför SHB upplaga 14.
Motionen anses därmed besvarad.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
Förslag 9

Guldmärkeskompetenser veteraner
Västgöta-Dals pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Bo W)

Tillstyrkes: 12
Avstyrkes: 12
Bordläggning: 1
Inget svar:
1

Förslag till beslut:
Styrelsen avser att tillmötesgå motionären och förutsättningslöst utreda
denna fråga och återkomma med ett konkret förslag till Förbundsmötet
2011.
Motionen anses därmed besvarad.

Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
Förslag 10

Tolkning precisionsskytte
Gävleborgs pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Mike W)

Tillstyrkes: 16
Avstyrkes: 8
Inget svar: 2

Förslag till beslut:
Av hävd har Förbundet använt samma regler som ISSF när det gäller
tolkning precisionsskytte. Då man använder samma tavla är det orimligt att
man får olika poängvärde beroende på i vilken organisations regi man
skjuter. Motionärens förslag skulle innebära olägenheter och skapa
förvirring för såväl skyttar som föreningar.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen.
Östergötland och Västernorrland yrkade bifall till motionen. Älvsborg
yrkade avslag. Förbundsmötet beslöt med acklamation att avslå
motionen.
Förslag 11

Rätt för arrangör att kräva att vapen skall förvaras i hölster eller
väska vid tävling i fältskytte (Gunnar A)
Jönköpings pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes: 8
Avstyrkes: 16
Ingen åsikt: 1
Inget svar: 1

Förslag till beslut:
Styrelsen finner det rimligt att arrangör för fältskyttetävling skall kunna
kräva att vapnet förvaras i hölster eller väska under transport mellan
stationerna om särskilda skäl föreligger förutsatt att detta framgår av
inbjudan. Emellertid måste detaljbestämmelser i frågan utarbetas för att
införas i SHB upplaga 14.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att uppdra åt styrelsen att utforma
de nödvändiga detaljbestämmelserna och reglera frågan till SHB
upplaga 14.
Jönköping yrkade bifall till motionen. Förbundsmötet beslöt med
acklamation i enlighet med styrelsens förslag.
Förslag 12

Information om skjutställningar i inbjudan
Jönköpings pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes: 15
Avstyrkes: 10
Inget svar: 1

(Nils-Anders E)

Förslag till beslut:
Styrelsen konstaterar att det framgår av SHB (D.5.3.1) att om liggande
skjutställning förekommer skall detta anges i inbjudan. Styrelsen avser att
utreda hur knästående skjutställning skall hanteras till nästa upplaga av
SHB.
Motionen anses därmed besvarad.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag
Förslag 13

Ändring SHB § C.1.2.3.1
Dalarnas pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Nils-Anders E)
Tillstyrkes: 15
Avstyrkes: 10
Inget svar: 1

Förslag till beslut:
Styrelsen konstaterar att det rör sig om två separata kommandon
nämligen ”Proppa vapen” respektive ”kontroll av vapen och magasin” samt
att motionären vill byta ut dessa mot ”visitation”. Av rent praktiska skäl (det
är inte alltid vapnet skall kontrolleras i samband med att det skall proppas,
exempelvis mellan serier i banskjutning) måste det även i fortsättningen
vara två separata kommandon. Styrelsen föreslår att Förbundsmötet
beslutar att behålla kommandot ”proppa vapen” och att ersätta
kommandot ”kontroll av vapen och magasin” mot kommandot
”visitation”.
Östergötland yrkade avslag. Förbundsmötet beslöt med acklamation
i enlighet med styrelsens förslag.
Förslag 14

Provriktning
Jönköpings pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Nils-Anders E)

Tillstyrkes: 8
Avstyrkes: 16
Ingen åsikt: 1
Inget svar: 1

Förslag till beslut:
Styrelsen finner att förslaget innebär avsevärda säkerhetsrisker. Då
skyttarna sannolikt kommer att rikta mot olika målgrupper kommer
stationschefen inte att kunna upprätthålla den ur säkerhetssynpunkt
nödvändiga kontrollen.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag

