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Svenska Pistolskytteförbundets verksamhetsplan 2016
Viktiga hållpunkter för verksamhetsåret 2016:









Genomföra förbundets centrala tävlingar.
Delta i EM i PPC och NM i Fältskytte.
Vidmakthålla Medlemsadministrativt Program.
Implementera kommunikationsutredningens förslag.
Genomföra planlagd utbildningsverksamhet.
Utveckla relationen med försvarsmakten till ömsesidig nytta.
Vidmakthålla goda relationer med andra frivilliga
försvarsorganisationer, andra nationella
skytteorganisationer/motsvarande och de internationella organ
förbundet är medlem i.

Den verksamhet som Svenska Pistolskytteförbundet (Förbundet, SPSF) bedriver centralt,
styrs av de behov och krav som uppkommer genom rörelsens tillväxt och utveckling.
Dessa behov och krav framförs av kretsar och pistolskytteföreningar, men också av
myndigheter och samhället i övrigt.
Det som skiljer vår verksamhet från övriga idrotter är att vi använder pistoler och
revolvrar som idrottsredskap. Detta ställer särskilda krav på ansvar när det gäller
säkerhet, miljö och hantering av licenser och vapen. Förtroendet för SPSF, dess ställning
i vapenlagstiftningen och dess goda namn ute i samhället är en förutsättning för att
styrelsen med framgång skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen och får därför
inte äventyras.
Behoven analyseras och vägs mot den grundläggande målsättningen, återspeglad i
stadgar och policydokument samt befintliga ekonomiska resurser. Resultatet av dessa
överväganden manifesteras i verksamhetsplanen.
Verksamhetsutveckling
Ansträngningarna att utveckla SPSF till en organisation i samklang med 2000-talets krav
fortsätter enligt plan. Kommunikationen mellan Förbundet och kretsarna är av vital
betydelse. Av den anledningen fortsätter systemet med årliga kretskonferenser i
anslutning till Förbundsmötet. Landsdelskonferenser kommer att genomföras även 2016,
på fasta positioner.
Förbundsledningens ambition är att underlätta administrationen på central, regional och
lokal nivå. Förbundsledningen kommer under 2015 att avsluta pågående anskaffning av
ett medlemsadministrativt program. Detta program skall vara operativt till årsskiftet
2015/2016. Det digitala rapporteringssystemet för Hemortens banor kommer successivt
att inarbetas i det medlemsadministrativa programmet.
Förbundsstyrelsen avser att under 2016 ta om hand det målsättningsdokument som
färdigställs under 2015, och börja initiera de åtgärder som erfordras för att nå målen.
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Styrelse, VU och kommittéer
Styrelsen planeras under 2016 ha sex ordinarie sammanträden. Mellan
styrelsesammanträdena sköts den löpande verksamheten av verkställande utskottet
(VU). Vissa viktiga ärenden handläggs, under styrelsen av fasta kommittéer
(Förvaltningskommittén, Tävlingskommittén, Regelkommittén och Utbildningskommittén).
Förbundet disponerar även en Teknisk Expert, en Förbundsjurist och en Presstalesman.
Kanslifunktionen
Kansliet, som leds av generalsekreteraren, är, under styrelsen, Förbundets verkställande
organ. Dessutom är kansliet ett serviceorgan, varför information och annan service till
kretsar och pistolskytteföreningar har fortsatt hög prioritet.
Kansliet utvärderar och tar i bruk de metoder och tekniska hjälpmedel, de lokaler samt
den kompetensutveckling som behövs för att säkerställa ett fullgott och effektivt stöd till
kretsar och föreningar samt en god arbetsmiljö, allt inom gällande lagar och avtal.
Ekonomi
Ekonomin bygger på självfinansieringens grund och är därför inte beroende av bidrag,
vilket är en styrka. Att Förbundet från och med 2011 erhåller organisationsbidrag från
Försvarsmakten i likhet med övriga frivilliga försvarsorganisationer innebär däremot ett
ökat utrymme för offensiva satsningar. Dock är en fortsatt stram finanspolitik nödvändig.
Denna verksamhetsplan bygger på antagandet att Förbundsmötet 2015 fastställer den av
styrelsen föreslagna, oförändrade förbundsavgiften. Något utrymme för sänkning av
förbundsavgiften finns inte om de av Förbundsmötet fastställda målsättningarna skall
kunna uppnås. Inte heller bedömer Förbundsstyrelsen att en höjning av densamma är
nödvändig under överskådlig tid. Förbundets ekonomi är i balans och stabil.
Förbundsstyrelsen är fast besluten att behålla den stabiliteten. För att hålla kostnaderna
nere kommer medel även i fortsättningen att sökas ur olika fonder för den utbildningsoch ungdomsverksamhet som kan bedrivas i projektform.
Rekrytering
Förbundets medlemstock har de senaste åren stadigt. Basen utgörs av en god
vuxenrekrytering. Däremot skulle ungdomsrekryteringen kunna vara bättre.
Förbundsstyrelsen kommer även under 2016 att ägna ungdomsrekryteringen speciell
uppmärksamhet (se avsnitt Ungdomsverksamhet) Det skall dock understrykas att
rekrytering ytterst är föreningarnas ansvar. Förbundsledningens primära uppgift är att
tillhandahålla slagkraftigt rekryteringsmaterial av modernt snitt. Förbundets utbud av
rekryteringsmaterial kommer att kompletteras under 2016
PR och information
Allmän information till föreningar och medlemmar ges genom medlemstidningen
”Nationellt pistolskytte” (Sveriges största skyttetidning), de e-postbaserade nyhetsbreven
samt via Förbundets hemsida. Föreningarna tillsänds dessutom information i form av
regelbundna föreningsutskick och kretsarna genom kretsutskick. Den allmänna
informationen skall dessutom kompletteras med riktad information till aktuella
nyckelgrupper (exempelvis kretsinstruktörer och FMI). Härvid skall modern IT teknik
utnyttjas.
Ambitionen är att successivt förbättra hemsidan ytterligare. Under året påbörjas också
implementationen av de förslag som tas fram av 2015 års kommunikationsutredning.
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Det är av största vikt att Förbundet bedriver en effektiv extern informationsverksamhet.
Därför distribueras NP till bl.a. samtliga polisdistrikt och samtliga riksdagsledamöter.
Vidare skall Förbundet, liksom tidigare år, 2016 vara representerat vid Folk & Försvar
konferens i Sälen. Framgångarna från tidigare år då Förbundet PR mässigt dominerat
konferensen skall fullföljas.
Relationer till Försvarsmakten
Förbundsledningen har konsekvent strävat efter att stärka Förbundets roll som Frivillig
försvarsorganisation. Försvarsmakten har behov av pistolskytteinstruktörer och
Förbundet har resursen i form av Försvarsmaktsinstruktörerna (FMI). Dessa är
kvalitetssäkrade av Markstridsskolan (MSS) och har de senaste åren huvudsakligen
medverkat i Grundutbildning frivillig avtalspersonal (GU-F) med genomgående goda
vitsord. Under år 2016 kommer repetitionsutbildning att genomföras och vid behov
ytterligare Försvarsmaktsinstruktörer att utbildas. Sedan 2011 får Förbundet
organisationsstöd på samma villkor som övriga frivilliga försvarsorganisationer. Det
försämrade omvärldsläget gör det sannolikt att Försvarsmaktens och övriga
frivilligorganisationers efterfrågan på Förbundets tjänster kommer att öka.
Det är av största vikt, av såväl ideella som ekonomiska skäl, att Förbundets roll som
frivillig försvarsorganisation stärks ytterligare. Ett viktigt steg i den riktningen är det
uppdrag Förbundet, tillsammans med Skyttesportförbundet, fått att utbilda
ammunitionsmän för Hemvärnets behov vilket kommer att slutföras under året.
Förbundet stödjer på FM begäran Försvarsmaktsmästerskap i fältskjutning samt
Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll Pistol.
Förbundet tilldelades under 2015 en kontaktperson på hög nivå i Försvarsmakten.
Förbundsledningen avser att söka utveckla detta till ömsesidig nytta för såväl förbundet
som Försvarsmakten. Härvid är det av stor vikt att båda parter tydliggör vad nyttan är och
vad den skulle kunna vara/utvecklas till.
Relationer till andra myndigheter och organisationer
Goda relationer till berörda myndigheter är en förutsättning för att Förbundsstyrelsen
skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen. Förbundsledningen kommer därför att
verka för fortsatta goda kontakter med departement, Polismyndigheten och andra
myndigheter i syfte att nå för medlemmarna godtagbara lösningar i främst miljö- och
vapenlagstiftningsärenden.
Fortsatt samarbete med övriga relevanta skytteorganisationer kommer bedrivas inom
ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation och/eller bilateralt. Förbundet
kommer även framdeles spela en aktiv roll inom ramen för nätverket Svenskt Forum för
Jakt, Skytte och Vapenfrågor.
Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer i frågor av gemensamt intresse
och för ömsesidigt informationsutbyte skall även fortsättningsvis ske såväl bilateralt som
inom ramen för Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté.
Internationellt samarbete mellan organisationer som sysslar med skytte och vapen sker
inom World Forum on Sports Shooting Activities (WFSA), där SPSF är medlem. WFSA
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arbetar främst med extern och intern information samt medverkan i FN-aktiviteter som
påverkar skytte, jakt och vapenlagstiftning.
För utvecklingen av grenen PPC i världen tar förbundet en aktiv del i arbetet inom World
Association PPC 1500.
Ungdomsverksamhet
Förbundet skall se över sin rekryterings- utbildnings- och tävlingsverksamhet i syfte att
attrahera och engagera fler ungdomar.
Utbildning
Förbundets utbildning omfattar instruktörs/skytteutbildning, GU-F amman,
funktionärsutbildning och administrativ utbildning och genomförs i enlighet med bilagd
utbildningsplan.
Förbundets utbildningsorganisation består av instruktörer på tre nivåer (riksinstruktörer,
kretsinstruktörer och föreningsinstruktörer). Målsättningen är minst två instruktörer per
krets respektive förening. Riksinstruktörerna kommer att kallas till
riksinstruktörskonferens.
Central kretsinstruktörsutbildning genomförs vid behov. Ambitionen är att
kretsinstruktörerna skall kallas till central kretsinstruktörskonferens vart femte år för
erfarenhetsutbyte och kompletteringsutbildning. Under mellanliggande år skall regionala
kretsinstruktörsutbildningar genomföras genom respektive Riksinstruktörs försorg. Under
året skall åtgärder vidtas för att fylla behovet av licensierade banläggare och
vapenkontrollanter.
Internationell verksamhet
Landskampsutbytet med Danmark och Norge (Nordiskt Mästerskap) fortsätter i enlighet
med de under 2004 överenskomna principerna. I detta ingår bland annat
landslagsuttagning, träningsläger och deltagande landskamp.
På senare år har också det internationella utbytet inom ramen för PPC ökat successivt
vilket tillfört det internationella utbytet en ny dimension. Under 2016 genomförs
Europamästerskap i PPC, där förbundet deltar med representationslag i lagmatcherna.
Miljö
Miljöfrågorna är av vital betydelse för Förbundets verksamhet. Förbundsledningen
prioriterar därför dessa frågor och har de senaste åren byggt upp avsevärd kompetens
på området. Förbundets Miljövetenskapliga råd och de två vitböcker och det
kontrollprogram för kulfång som tillkommit på Förbundets initiativ utgör viktiga resurser,
liksom den ”Miljöfond” som byggdes upp under jubileumsåret 2006. Förbundet bevakar
kontinuerligt utvecklingen inom miljösektorn. Förbundets ambition är att tillvarata
medlemmarnas intressen i miljöfrågorna samt att tillhandahålla konkret hjälp åt
föreningarna i miljöärenden. Det senare sker genom vår, med Skyttesportförbundet
gemensamma, miljöhandläggare.
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Tävlingar
Under årets genomförs centralt:
Svenskt mästerskap i Precisions- och fältskjutning
Svenskt mästerskap i Militär Snabbmatch
Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning
Svenskt mästerskap i PPC
Svenskt mästerskap i Springskytte
I respektive landsdel genomförs:
Landsdelsmästerskap i fältskjutning
Landsdelsmästerskap i precisionsskjutning
Landsdelsmästerskap i övrigt enligt respektive landsdels beslut
I respektive pistolskyttekrets genomförs:
Kretsmästerskap i fältskjutning
Kretsmästerskap i precisionsskjutning
Kretsmästerskap i övrigt enligt respektive kretsstyrelses beslut

Utbildningsplan 2013-2016
Aktivitet
Riksinstruktörskonferens

2013
x

Central Kretsinstruktörsutbildning

2014
x

2015
x

2016
x

x

Regional Kretsinstruktörsutbildning Regional utbildning vid behov genom respektive
Riksinstruktörs försorg.
Central Kretsinstruktörskonferens

x

Regional Kretsinstruktörskonferens Regionala konferenser genom respektive
Riksinstruktörs försorg
Föreningsinstruktörsutbildning

Kontinuerlig utbildning på kretsnivå

Banläggarutbildning

Regional utbildning (kretsvis) vid behov

Vapenkontrollantutbildning

Regional utbildning (kretsvis) vid behov

Administrativ utbildning

Studiecirkeln ”Föreningsboken” på förenings- och
kretsnivå

Pistolskyttekortet

Kontinuerlig utbildning på krets- och föreningsnivå

Grundutbildning FMI

X

X

X

X

Vidareutbildning FMI

X

X

X

X

Repetitionsutbildning FMI

X

X

X

X

Utbildning Ammän

Behovsstyrt, enligt särskild plan

