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Dnr 103:013/2017

Protokoll fört vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie förbundsmöte
söndagen den 18 juni 2017 på Skogshem & Wijk i Lidingö.
Närvarande
Förbundsordförande
Styrelseordförande
Ordinarie styrelseledamöter

Stefan Kristiansson
Mike Winnerstig
John-Åke Andersson
Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Göran Lindskog
Anders Khemi
Lena Sjögren
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson
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Per Andersson1
Sören Wahlberg

Generalsekreterare
Biträdande generalsekreterare
Kansliföreståndare
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Nils-Anders Ekberg
Bo Walger
Tessi Lindberg
Yvonne Ericsson

Hedersledamöter

Gunnar Tysk
Anders Björck

Gäster

Brigadgeneral Stefan Andersson
Medaljör Börje Jansson
Medaljör Åke Johansson

Stockholms pistolskyttekrets
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Daniel Kron
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Uppsala läns pistolskyttekrets
650 aktiva

ej närvarande

Södermanlands pistolskyttekrets
441 aktiva, 4 röster

Per Lundqvist

Östergötlands pistolskyttekrets
872 aktiva, 6 röster

Fredrik Hallgren
Claes Johansson

Jönköpings läns pistolskyttekrets
704 aktiva, 5 röster

Karl-Gunnar Johansson

Kronobergs pistolskyttekrets
259 aktiva, 3 röster

Roger Tiensuu

Kalmar läns norra pistolskyttekrets
172 aktiva, 2 röster

Fredrik Strömberg
Ing-Marie Åkerö

Kalmar läns södra pistolskyttekrets
325 aktiva, 3 röster

Mattias Gustavsson

Gotlands pistolskyttekrets
222 aktiva, 3 röster

Jan Edmundsson

Blekinge pistolskyttekrets
216 aktiva, 3 röster

Pär Karlsson

Kristianstads läns pistolskyttekrets
819 aktiva, 6 röster

Mikael Fält

Malmöhus läns pistolskyttekrets
1651 aktiva, 10 röster

Mats Andersson
Magnus Herner

Hallands pistolskyttekrets
318 aktiva, 3 röster

Henrik Käck

Göteborg och Bohusläns pistolskyttekrets
1095 aktiva, 7 röster

Birgitta Rundberg
Nic Ramstedt
Jan Asplund

Älvsborgs pistolskyttekrets

Joe Furborg
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444 aktiva, 4 röster

Kjell Andersson

Västgöta-Dals pistolskyttekrets
360 aktiva, 3 röster

Ingemar Jonsson

Skaraborgs pistolskyttekrets
363 aktiva, 3 röster

Anders Norgren

Värmlands pistolskyttekrets
738 aktiva, 5 röster

Bengt Olofsson

Örebro läns pistolskyttekrets
604 aktiva

ej närvarande

Västmanlands pistolskyttekrets
454 aktiva, 4 röster

Mikael Lauth

Dalarnas pistolskyttekrets
740aktiva, 5 röster

Jimmy Lök
Jari Lassila

Gävleborgs pistolskyttekrets
672 aktiva, 5 röster

Patrik Manlig
Peter Rooth

Västernorrlands läns pistolskyttekrets
435 aktiva, 4 röster

Gunnar Andersson

Jämtlands läns pistolskyttekrets
344 aktiva

ej närvarande

Västerbottens pistolskyttekrets
550 aktiva, 4 röster

Anna Ölund

Norrbottens pistolskyttekrets
678 aktiva, 5 röster

Andreas Nilsson

Antal röster kretsarna
Antal röster styrelsen
Totalt antal röster
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§ 1 Sammanträdets öppnande
Klockan 10.00 hälsade styrelsens ordförande, Mike Winnerstig, samtliga välkomna och förklarade
förbundsmötet öppnat, vilket bekräftades med en fanfar.
§ 2 Utdelande av förtjänsttecken
Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver tilldelades Claes-Håkan Carlsson, Karlstad, Börje
Jansson, Ängelholm, Åke Johansson, Askersund och Stefan Kristiansson, Stockholm. Bertil Johansson, Bjuv,
var förhindrad att närvara.
§ 3 Val av ordförande för mötet
I enlighet med förbundets stadgar och vedertagen sed valdes förbundsordförande Stefan Kristiansson till
ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och hälsade förbundets hedersledamöter Gunnar Tysk och
Anders Björck samt Försvarsmaktens representant, Stefan Andersson, särskilt välkomna.
§ 4 Val av sekreterare för möte
Till sekreterare för mötes valdes generalsekreteraren Nils-Anders Ekberg.
§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vara rösträknare
Claes Johansson och Fredrik Strömberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 6 Upprop samt justering av röstlängd
Förrättades upprop i enlighet med ovan. Fastställdes röstetalet till 128 röster.
§ 7 Fråga om mötets behöriga utlysande
Enligt stadgarna skall kallelse och handlingar vara kretsarna tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Generalsekreteraren meddelade att datum för mötet annonserades i Nationellt Pistolskytte nr 4/2016.
Möteshandlingar sändes ut till kretsarna den 18 maj 2017. Mötet förklarades vara behörigen utlyst.
§ 8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen var stadgeenlig och fastställdes av mötet (bilaga 1).
§ 9 Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 2016
Generalsekreteraren presenterade kort dokumentet, som varit utsänt. Mötet beslöt att godkänna
styrelseberättelsen (bilaga 2).
§ 10 Redovisning och behandling av årsbokslut 2016
Årsbokslutet (bilaga 3) har varit utsänt tillsammans med övriga möteshandlingar. Sekreteraren och revisorn
besvarade några frågor, varefter mötet beslöt att lägga bokslutet till handlingarna.
§ 11 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse (bilaga 4) upplästes av revisor Peter Ohlsson.
§ 12 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och balansräkningen
Förbundsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet och fastställde resultaträkningen och
balansräkningen samt att vinsten disponeras i enlighet med förslaget (bilaga 3).
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§ 13 Redovisning av uppdrag till styrelsen från förbundsmötet 2016
Inga uppdrag förelåg.
§ 14 Frågor som styrelsen hänskjutit till förbundsmötet
Inga sådana frågor förelåg.
§ 15 Behandling av motioner

Motion 1, om klass M7 i magnumfält och magnumprecision
Motionen återtagen av motionären.
Motion 2, angående ändring av regler för vapengrupp M7 i magnumfält och magnumprecision.
Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets yrkar ”att lydelsen i Skjuthandboken avsnitt E.4.1.7 ändras till:
”Revolver .357-.44 Magnum, max piplängd 165 (6.5 tum)”. I övrigt bör reglerna för vapengruppen, precis som
för övriga vapengrupper i magnumskyttet, följa de allmänna bestämmelser som anges i Skjuthandboken
avsnitt E.4”
Förbundsstyrelsen yttrande
Tanken med klass M7 inom magnumskyttet är att det skall vara möjligt att skjuta med sin vanliga revolver. Då
det godkänt att byta riktmedel i exempelvis fält och precisionsskyttet samt att det är svårt för en
vapenkontrollant eller en skytt att veta om ett vapen har godkända riktmedel så inser vi problemet med
dagens regler.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna bifalls
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 3, Förslag till motion angående vapengrupp M7.
Motionären, Östergötlands pistolskyttekrets, yrkas ”att regelverket för vapengrupp M7 skall medge att
riktmedel får modifieras eller bytas ut inom samma ramar som för vapengrupp R.”
Förbundsstyrelsen yttrande och förslag till beslut
Se motion 2 ovan
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
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Motion 4, om lägsta och högsta kaliber i vapengrupp M5 i Magnumprecision och Magnumfält.
Motionären, Jönköpings läns pistolskyttekrets, yrkar ”att kravet på kaliber .355-.455 i vapengrupp M5
(frigrupp) för både magnumfält och magnumprecision skall ersättas av uttrycket ”centralantänd
ammunition”.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären föreslår att all centralantänd ammunition skall vara tillåten i vapengrupp M5. Innebörden är
således att även vapen med en kaliber mindre än 9 millimeter och grövre än .455” skulle tillåtas (ingen undre
eller övre gräns). Magnumskytte är enligt Skjuthanboken E.1.1 och G.1.1 skytte med grovkalibriga vapen.
Förbundsstyrelsen anser inte att kalibrar under 9 mm i detta sammanhang är att anse som grovkalibriga.
Vapen i vissa klenare kalibrar kan dessutom innebära fördelar i form av lägre rekyl och rakare kulbana, som
gör befintliga vapen föråldrade.
Kalibrar utanför dagens godkända intervall kan orsaka högre bullernivåer och kan ha en större maximal
skottvidd än de patroner som är tillåtna idag, vilket i sin tur påverkar var och när tävling i
magnumskyttegrenarna kan genomföras.
Förbundsstyrelsen avser att undersöka patroner i kaliberintervallet större än .455 men inte över .50
avseende påverkan på miljö och säkerhet.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 5, om lägsta kapacitet i Magnumprecision
Motionären, Jönköpings läns pistolskyttekrets yrkar ”att kravet på ammunitionskapaciteten om sex skott i
vapengrupperna M1-M8 skall tas bort. I första hand skall revolvrar med femskottstrumma tillåtas. I andra
hand skall frigruppen M5 tillåta pistoler med enkelskottsmekanism, t ex T/C Contender.
Förbundsstyrelsens yttrande
Att det skjuts 5 skott per serie i magnumprecision innebär att vapnet skall kunna laddas med minst 5
patroner. Därmed finns det ingen anledning att kräva att det måste gå att ladda med fler än det. Men detta
innebär samtidigt att det måste gå att ladda med detta antal.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls vad gäller att ta bort kravet på att det skall gå att
ladda med 6 skott i grenen Magnumprecision.
Förbundsstyrelsen föreslår däremot att motionen avslås vad gäller den delen som föreslår att det skall vara
godkänt att skjuta med enskottsvapen i vapengrupp M5.
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Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 6, angående antal stationer för standardmedalj på magnumfältskjutning.
Motionären, Östergötlands pistolskyttekrets, yrkar ”att texten gällande magnumfältskjutning under C.5.1
ändras till: ”Magnumfältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje station.”
Förbundsstyrelsens yttrande
I bestämmelserna för standardmedaljer finns det regler för den minsta omfattning tävlingen skall ha för att
det skall vara en tävling där man kan kvalificera sig till SM-start och riksmästarklassen. Att skjuta 6 stationer
på en magnumfältskjutning kan utan tvivel räknas till en tävling med tillräcklig storlek för att räknas till en
kvalificerande tävling
Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen bifalls
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 7, Förslag till ändringar i Skjuthandboken
Motionären, Stockholms pistolskyttekrets, yrkar att ”kommandona i Snabbskjutning och Nationell Helmatch
ändras så att de blir lika de i Militär Snabbmatch”.
Förbundsstyrelsens yttrande
Vilka kommandon som används i de olika grenarna beror ofta hur övriga regelverk såg ut när respektive gren
infördes. Detta innebär att vi i vissa fall har olika kommandon även i likartade grenar. Det finns i detta fall
ingen direkt anledning till att det skall skilja sig åt.
Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen bifalls
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 8, angående standardmedaljer i Militär Snabbmatch
Motionären, Västgöta-Dals pistolskyttekrets, yrkar ”att även halvmatch skall vara
standardmedaljgrundande”.
Förbundsstyrelsen yttrande
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I bestämmelserna för standardmedaljer finns det regler för den minsta omfattning tävlingen skall ha för att
det skall vara en tävling där man kan kvalificera sig till SM-start och riksmästarklassen. Att skjuta 1/2-match
militärsnabb har dock en allt för liten omfattning för att räknas till en kvalificerande tävling.
Förbundsstyrelsen förslår därför att motionen avslås.
Förbundsmötet beslöt, efter votering och med röstsiffrorna 99-15 (3 avstod), i enlighet med styrelsens
förslag.

Motion 9, angående märken i Militär Snabbmatch
Motionären, Gävleborgs pistolskyttekrets, yrkar att ett skyttemärke tas fram för grenen Militär Snabbmatch.
Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår att motionen bifalls.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 10, Revolverklassen i fältskytte, förlängda skjuttider
Motionären, Älvsborgs pistolskyttekrets, yrkar; ”förläng minsta tillåtna skjuttid så att fördelen av låg rekyl
inte blir avgörande.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Ett problem idag är många gånger att reglerna i skjuthandboken inte följs. Ett exempel på detta är då en
fältskjutning har korta skjuttider utan att avståndet minskat i motsvarande grad. Detta skulle dock upptäckas
om banläggningen skickas in till krets eller förbund för godkännande (Skjuthandboken C.3.5.2). Det problem
som tas upp i motionen skulle minska avsevärt om man bara följer de regler som finns.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 11, Revolverklassen i fältskytte, minsta kaliber är .22
Motionären, Älvsborgs pistolskyttekrets, yrkar; ”Tillåt även kaliber .22” (i vgr Revolver, FS anmärkning).
Förbundsstyrelsens yttrande
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Vapengrupp Revolver har sitt ursprung i vapengrupp B, men vapnets konstruktion gör att det inte är lika
enkelt att skjuta så snabb som det går att göra med en halvautomatisk pistol. Men med tanke på klassens
kaliberomfattning finns det ändå vissa skjutskillnader inom klassen men där det fortfarande går att placera
sig bra med även om man skjuter kalibrar från .38 och uppåt. Att tillföra .22 lr, som med halvautomater har
en egen vapengrupp, skulle dock innebära så stora skillnader så att dagens revolverskytte skulle riskera att
utplånas.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 12, Maximal piplängd i vapengrupp Revolver
Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets, yrkar att maximal piplängd i vapengrupp R skal vara 6 ½” för alla
kalibrar.
Förbundsstyrelsens yttrande
Det finns få revolvrar i det föreslagna intervallet (mindre än .44) som också uppfyller övriga kriterier för att
vara godkända. Mest känt är att Ruger har Single Actionrevolvrar i 9x19, .357 och 41 Magnum, Taurus sin
modell 608 i .357 Magnum och S & W m/27 i .357 Magnum och m/929 (med avtagbar kompensator) i 9x19.
Vapengrupp Revolver är egentligen ett B-vapen med roterande trumma och 0.36 kg hårdare avtryck (och
revolvrar används i B i Precision). Vapengrupp B är i sin tur i huvudsak en ISSF (SvSF) grovpistol, med tillägget
att kalibern även får vara över .38 (men högst .45). Undantaget från piplängdsregeln gjordes till SHB 1974 för
att möjliggöra för S & W m/29 i .44 Remington Magnum att delta i B. Alla övriga vapen i vapengrupp A, B, C
och R har en maximal piplängd på 153 mm (6”).
Förbundsstyrelsen anser att kopplingen till vapengrupp B är betydelsefull. Dessutom måste gränsen gå
någonstans. Det finns annars revolverpipor i varje tänkbar längd (7”, 7 ½” 8” etc), så varför just stanna vid 6
1/2”? En rimlig motivering till gränsen 6” är att den harmonierar med reglerna för ISSF grovpistol.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 13, angående anslagsenergi i vapengrupp A
Motionären, Dalarnas pistolskyttekrets, yrkar att ”anslagsenergin justeras till 400 Joule” (från 420 Joule) i
vapengrupp A.
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Förbundsstyrelsens yttrande
Gränsen för anslagsenergin, för A ammunition 420 Joule, är satt med hänsyn tagen till den ammunition som
fanns på marknaden vid det tillfället då beslut om gränsen togs. Kravet var att det skulle vara möjligt att köpa
godkänd ammunition men bibehållen tjänstekaraktär.
När man tittar på merparten av den ammunition som finns att tillgå idag är anslagsenergin i stort sett på
samma nivå. Detta förutom i några fall där man på senare tid tagit fram ammunition främst för tävlingsbruk,
vars karaktär är att den skall vara lågt laddad och därmed ge lägre rekyl.
Ingenting har heller ändrats i kraven att det är upp till varje skytt att säkerställa att den ammunition man
köper eller laddar skall hålla fastlagda krav i eget vapen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 14, angående deltagande i annan krets kretstävling.
Motionären, Gävleborgs pistolskyttekrets, yrkar att ”skrivningen i SHB C.3.1.4 ska ändras från ”angränsande
kretsar” till ”andra kretsar”.
Förbundsstyrelsens yttrande
Det förslag som motionären lämnat skulle innebära att gränsen mellan nationell tävling och kretstävling
skulle suddas ut. Detta skulle dessutom innebära att den kontroll för att undvika krockar mellan stora
tävlingar, som idag ligger på förbundet, skulle försvinna helt.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 15, angående att införa två lagtävlingar för veteraner vid mästerskapstävlingar
Motionären, Norrbottens pistolskyttekrets, yrkar att det införs ”två lagtävlingar för Veteraner vid
mästerskapstävlingar i Bana och Fält. En lagtävling för Veteraner Äldre och en för Veteraner Yngre.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Med anledning av att veteranklasserna är klasser som växer och de flyttade åldersgränserna för yngre och
äldre har det blivit svårare för äldre veteranerna att hävda sig i de lagtävlingar som finns. Det är därför
lämpligt att införa delade lagtävlingar i samtliga mästerskap där det finns äldre och yngre veteraner.
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En av orsakerna till dagens regler var att möjliggöra att små föreningar skulle kunna få till ett lag med en mix
av yngre och äldre skyttar. Detta bör vara möjligt även i framtiden men att man då tävlar i lagtävlingen för
veteran yngre.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna bifalls och omfattar mästerskap i de grenar där tävling
mellan veteranlag förekommer. Detta kompletterat med regler för att möjliggöra att en skytt som startar i
klass äldre veteran skall kunna ingå i ett yngre veteranlag (oaktat att skytten då skjutit med stödhand).
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 16, angående regler för lagtävlingar för Veteraner vid mästerskapstävlingar i precision och fält.
Motionären, Västernorrlands läns pistolskyttekrets, yrkar att ”Skjuthandbokens avsnitt C.3.6.6.1 ändras så att
vid uppräkning av aktuella lagtävlingar, Vet ändras till VetY och Vet Ä. Den exakta formuleringen och
eventuella följdändringar överlämnas till regelkommittén.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Se motion 14.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
Motion 17, angående springskytte
Motionären, Dalarnas pistolskyttekrets, yrkar att ”regelkommittén ges i uppdrag att, efter eventuell
utredning, göra de ändringar som behövs så att ovan nämnda paragrafer harmoniseras” (avser K.6.1.1 –
banlängd i springskytte, och O.5.6.1 Springskyttemärke – banlängd).
Förbundsstyrelsens yttrande
Det är orimligt att ett deltagande i en tävling inte skall berättiga till att märkesfordringarna uppfylls i samma
gren. Med anledning av detta bör reglerna för springskyttemärket kompletteras så att märken kan tas genom
att man uppfyller kraven antingen enligt dagens prov för märket eller att enligt krav som gäller för en tävling i
springskytte.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls. Med inriktning att komplettera dagens krav med nya
krav.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
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Motion 18, angående påföljdsblankett.
Motionären, Jönköpings pistolskyttekrets, yrkar att förbundet tar fram en påföljdsblankett för delgivning till
skytten av beslutad påföljd.
Förbundsstyrelsens yttrande
Ett bra förslag för att säkerställa att disciplinärenden hanteras på ett strukturerat sätt och att de uppgifter
som behövs samlas in i samband med ärendet.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionen bifalls.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 19, angående en av förbundet utökad utbildningssatsning för kretsar och föreningar.
Motionären, Jönköpings pistolskyttekrets, yrkar att ”förbundsmötet ger förbundet i uppdrag att utöka
satsningen på utbildning till kretsar och klubbar. Gärna i samarbete med olika studieorganisationer.”
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären argumenterar för en ökad utbildningssatsning på bl. a. föreningsfunktionärer och för ett ökat
samarbete med exempelvis SISU/Idrottsutbildarna. Sedan ett antal år finns ett sådant samarbete redan
etablerat med möjligheter till stöd till utbildningar. Det finns också sedan tidigare framtaget
utbildningsmaterial vid förbundet så även här finns möjligheter att utnyttja detta. Sedan pekar dock
motionen på att det finns ett förnyat behov av information om dessa frågor till kretsar och föreningar vilket
förbundsstyrelsen ska åtgärda under året.
Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Behandling av verksamhetsplan, inklusive stomplan och reviderad budget för 2017 samt
preliminär budget och stomplan för 2018.
Generalsekreteraren redogjorde för förslaget till verksamhetsplan (bilaga 5), stomplaner (bilaga 6) och
budgetar (bilaga 7). Mötet beslöt att fastställa dessa handlingar.
§ 17 Beslut om förbundsavgifter för 2018 samt när den skall betalas
Styrelsen föreslog att avgifterna skall bibehållas oförändrade, det vill säga:
Föreningsavgift
Avgift per aktiv medlem
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Avgift per familjemedlem
200 kr per familjemedlem
Att avgiften skall erläggas till förbundet senast 31 mars 2018.
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.
§ 18 Val av förbundsordförande
Till förbundsordförande för en tid av ett år omvaldes Stefan Kristiansson.
§ 19 Val av styrelseordförande
Till styrelseordförande för en tid av ett år omvaldes Mike Winnerstig.
§ 20 Val av ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år omvaldes Claes-Håkan Carlsson, Jim Eriksson, Göran Lindskog
och Lena Sjögren samt nyvaldes Sören Wahlberg.
Till suppleanter för en tid av två år omvaldes Bengt Flodin och nyvaldes Thomas Svensson, samt nyvaldes på
ett år (fyllnadsval) Henrik Käck.
§ 21 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes auktoriserade revisorn Lars Lundkvist och revisorn Peter Ohlsson.
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år omvaldes auktoriserade revisorn Bo Ceder och Eija Andersson.
§ 22 Val av ordförande för valnämnden
Till ordförande i valnämnden för en tid av ett år omvaldes Sonny Svensson.
§ 23 Val av kretsar att utse ledamöter i valnämnden
Beslöts i enlighet med gällande turordning att Gotlands och Göteborg och Bohusläns pistolskyttekretsar
vardera skall utse en ledamot och en suppleant till valnämnden, för en tid av två år.
§ 24 Övrigt
Anders Norgren, Skaraborgskretsen, föreslog att förbundet borde införa ett system för att kontrollera
kontrollvikter. Anders Khemi, Regelkommittén, svarade att detta kommer att hanteras i samband med
utbildningen av vapenkontrollanter.
§ 25 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för det gångna årets goda insatser, där han särskilt uppmärksammade
kansliet för ett ytterligt intensivt år med bland annat flytt av kansliet och införande av nytt IT-system, varefter
han klockan 11.53 förklarade 2017 års förbundsmöte avslutat.
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Vid protokollet

Nils-Anders Ekberg

Justeras

Stefan Kristiansson

Claes Johansson

Fredrik Strömberg

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
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Dagordning
Styrelseberättelse för 2016
Årsbokslut för 2016
Revisionsberättelse för 2016
Verksamhetsplan 2017
Stomplan 2018
Reviderad budget 2017 och preliminär budget 2018
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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
DAGORDNING
vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie förbundsmöte söndagen den 18 juni
2017 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 2016

10 Redovisning och behandling av årsbokslut 2016
11 Föredragning av revisorernas berättelse
12 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och
balansräkningen
13 Redovisning uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet 2016
14 Frågor som styrelsen hänskjutit till Förbundsmötet (propositioner)
15 Behandling av motioner
16 Behandling av verksamhetsplan, inklusive stomplan och reviderad budget för 2017 samt
preliminär budget och stomplan för 2018
17 Beslut om förenings- och förbundsavgift för år 2018 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
Mötet kommer att ajournera sig för lunch.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

Lagskyttar vid EM i PPC i Borek, Tjeckien.

Förbundet ser tillbaka på 2016 som ännu ett år med ökande medlemsantal, god
rekrytering, ytterligare ökat tävlingsdeltagande och en stark ekonomi. Verksamheten
till stöd för Försvarsmakten, med tillhandahållande av instruktörer och utbildning av
ammunitionsmän, ligger på en oförändrad nivå. Miljöfrågorna har under året inte lagt
några nya hinder för verksamheten. Påverkansarbetet att få samhällets hantering av
vapenlicensärenden rättssäker, rättvis och mindre hindrande för individ och verksamhet, har varit intensivt och med inte utan framgång, men det arbetet är långsiktigt.
Verksamhetsutveckling
Förbundsstyrelsen inledde 2012 ett arbete med att ta fram ett måldokument för förbundet, där övergripande mål har brutits ner i delmål med ökad konkretiserings-grad.
Dokumentet är nu fastställt och svarar på frågan ”var vill SPSF vara om tio år”. Syftet
är att förbättra kvalitén i det dagliga beslutsfattandet genom att betona det långsiktiga
perspektivet.
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. Den mest märkbara
förändringen 2016 är kravet på att vapen skall förvaras i hölster eller väska när det
inte används för skjutning.
Förbundsstyrelsen konstaterar att de landsdelskonferenser som infördes 2006 är
betydelsefulla. Detta då direktkontakt mellan Förbundsledningen och kretsarna
möjliggör kommunikation. Föreningar och medlemmar har liksom tidigare år fått
information via NP, föreningsutskick och hemsidan.

Dnr 108:008/17

3

Förbundskansliets nya lokaler på Sandhamnsgatan

Förbundsstyrelsen i arbete

Ett nytt medlemsadministrativt program (MAP) har under året implementerats.
Programmet har ersatt tidigare kanslisystem, årsrapporteringssystem och andra
småsystem samt möjliggjort framtida utveckling. 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.
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Fortfarande återstår bland annat märkeshanering, Rikstävlingen och vissa krets- och
föreningsfunktioner att implementera
Förbundsledningen har liksom tidigare år lagt stor vikt vid att synas i samhället.
Samtliga riksdagsmän och samtliga polismyndigheter har funnits med på sändlistan
för ”Nationellt pistolskytte”. Vidare var Förbundet traditionsenligt representerat med
fanvakt vid nationaldagsfirandet på Skansen, en medverkan med stort symbolvärde.
Fanvakten hämtades som vanligt ur Stockholms Allmänna PK.
Miljöfrågor
Förbundet har en lång tradition vad avser hantering av miljöfrågorna. Ett konsekvent
och långsiktigt arbete inleddes 2003 då Förbundet tog initiativet till ett utökat samarbete rörande dessa frågor inom ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation (SOS). De båda 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 ett kontrollprogram
och ett informationsblad om hantering av hälsorisker relaterade till användning av bly
vid utomhusskytte.
Under processens gång har Förbundet skaffat sig en för skytterörelsen viktig
kompetens avseende miljöfrågor. Dessutom har Förbundsledningen skapat
ytterligare resurser i form av det Miljövetenskapliga rådet och vår, med Skyttesportförbundet gemensamma miljöhandläggare Janne Kjellsson. Den senare utgör en
viktig resurs för föreningarna när de råkar ut för miljörelaterade problem.
Förbundsledningen bevakar kontinuerligt utvecklingen vad gäller miljöfrågorna.
Frågan om bly i kulammunition är inte avförd från agendan. Inom FN och EU samt
även i Sverige finns krafter som vill klassa bly som ett gift som snarast måste fasas
ut. Internationellt förs kampen främst genom medlemskapet i WFSA.
Vapenlagstiftningsfrågor
Förbundsledningen har under året, liksom föregående år, ägnat mycket tid och kraft
åt att försöka lösa problemet med polismyndigheternas licenshantering. Med stöd av
Vapenlagens bestämmelse att det fordras synnerliga skäl för tillstånd att inneha
enhandsvapen införde dåvarande polismyndigheten i Västra Götaland år 2010 en ny
praxis. Denna praxis, som dessvärre spred sig, innebär att föreningsintyget inte
bedöms vara tillräckligt för att styrka aktivitetskravet. I stället krävde man in tävlingsresultat. 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. I tillämpningsdelen har förbundsledningen
också till Rikspolischefen med emfas framfört önskemålen om att såväl regler som
rutiner överses, vilket bedöms ha haft betydelse för den översyn av FAP 551-3 som
inleddes under slutet av 2015.
Förbundet har även under 2016 i samverkan med Svenska Skyttesportförbundet
(SvSF), Svenska Svarkrutsskyttefederationen (SSSF) och Svenska Dynamiska
Sportskytteförbundet (SDSSF) träffat representanter för Polismyndigheten i syfte att
föreningsintygets värde skall återställas.
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Från juli 2016 (vissa delar januari 2017) gäller så 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 implementeras stegvis, men ser ut att ha en positiv effekt.
Även Polismyndighetens handläggningstider har varit ett stort problem i många delar
av landet. Detta har delvis samband med föregående problem. Här har regeringen
uppdragit åt myndigheten att utreda frågan, och redan detta verkar i viss mån ha
påverkat till det positiva.
Som en reaktion på terrordåden i Paris och Köpenhamn kom EU-kommissionen i
november 2015 ut med ett förslag till förändringar i EU Vapendirektiv. Förslaget
innehöll en del punkter som, även om de inte riktade sig mot just beväpningen av
terrorister, kunde te sig rimliga. Flertalet av förslagen uppfattades dock av såväl oss
som de flesta andra som helt verkningslösa mot brott men med allvarliga konsekvenser för vapenägarna. Exempel på sådana skadliga förslag är förbud mot halvautomatiska vapen som liknar helautomatiska, förbud mot distanshandel mellan
privatpersoner, krav på obligatoriska läkarkontroller vid licensgivning och -förnyelse
etc. Här har förbundet enskilt och i samverkan med Svenska Jägareförbundet, SvSF,
SDSSF, SSSF, Svenska Westernskytteförbundet och Svenska Skidskytteförbundet
tillskrivit EU-kommissionen, Riksdagen och Justitiedepartementet samt bedrivit
opinionsarbete.
EU-kommissionens förslag har kritiserats av såväl ministerrådet som EUparlamentet. Det verkar finnas god möjlighet att medlemsländerna medges göra
undantag för såväl försvarsorganisationer som organiserat sportskytte. Vid årets
utgång finns dock ingen överenskommelse mellan EU:s institutioner om en slutlig
skrivning.
Förbundet har även biträtt enskilda medlemmar med råd i vapenrättsliga frågor.

Relationer till Försvarsmakten
Förbundsstyrelsen har fortsatt sina 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 vid 19 tillfällen medverkat i GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal) och då utbildat sammanlagt 150 elever i vapentjänst pistol. Våra FMI har
genomgående erhållit goda vitsord för sina insatser. Då GU-F utbildningen kommer
att öka avsevärt i framtiden har under året ytterligare tre FMI utbildats. Vidare har 20
FMI genomgått repetitionsutbildning. Totalt disponerar Förbundet sammanlagt 38
högt kvalificerade FMI. Dessa har kvalitetssäkrats genom Markstridsskolans försorg.
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Utbildning av Försvarsmaktsinstruktörer

Förbundet har också, tillsammans med Skyttesportförbundet, ett uppdrag att utbilda
ammunitionsmän för Hemvärnets behov. Intresset har varit stort och sammanlagt 21
aspiranter har rekryterats för uppgiften. Ur denna kader har under senare sju st.
utbildats till instruktörer. Under 2016 har grundkurs i ammunitionslära genomförts i
Boden.
Förbundet stödde också Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet (FMIF)
genom att uppdra åt Uppsalakretsen att genomföra Försvarsmaktsmästerskap
(FMM) Pistolfältskjutning, samt i Militär Snabbmatch och Figurskjutning genom
Norrbottenskretsen.
Även Hemvärnet stöddes med tävlingsarrangemang, nämligen Rikshemvärnschefens Mästerskap med Pistol 88 (Fältskjutning och Militär Snabbmatch). Här
lämnade Bodens Sportskytteklubb stöd direkt till I19.
På central nivå förs uppdragsdialogerna med Högkvarterets Frivilligavdelning, och
när det gäller allmän samverkan med Armétaktiske chefen, brigadgeneral Stefan
Andersson. Bgen Andersson närvarade också vid Förbundsmötet samt vid SM i
Kristianstad.
Vid sagda SM i Kristianstad samverkade förbundet med Utbildningsgruppen i
Kristianstad. Resultatet blev rekryteringsaktiviteter och materielförevisning vid
tävlingscentrum.
Förbundsledningens målmedvetna arbete för att stärka Förbundets roll som frivillig
försvarsorganisation har således krönts med framgång, vilket innebär att Förbundets
status höjts markant. Vidare kan noteras att Förbundet från och med år 2011 erhåller
organisationsstöd fullt ut i likhet med övriga frivilliga försvarsorganisationer.
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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, samt under 2016 en aktivitet med Hemvärn.
Medlemsutveckling
Förbundet rapporterade den 31/12 2016 totalt 17 621 (17 331) aktiva skyttar1. Detta
innebär en ökning jämfört med föregående verksamhetsår. Det totala antalet
medlemmar är drygt 27 000.
Rekrytering
Under en tioårsperiod har Förbundet kunnat glädja sig åt en nettoökning på drygt 2
700 aktiva medlemmar. Detta är helt föreningarnas förtjänst. All rekrytering sker och
måste ske lokalt. Nyrekryteringen är av direkt avgörande betydelse för Förbundets
framtid. Förbundsledningen kommer därför att göra vad den kan för att stöda
föreningarnas rekrytering. Uppmärksamhet behöver ägnas ungdomsverksamheten
och rekryteringen av kvinnor.
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 när det 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.

Det är det som händer ute i föreningarna som är den verkliga verksamheten

En rekryteringsfrämjande åtgärd är att säkerställa att föreningarna har tillgång till
utbildade instruktörer. De under året vidtagna åtgärderna inom utbildningsområdet
ger möjlighet till utbildning av föreningsinstruktörer på bred front.

1

Inrapporterade t.o.m. 2017-05-17. Ett antal föreningar har ännu inte rapporterat.
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En annan viktig faktor är att föreningarna har möjlighet att belöna sina föreningsfunktionärer och instruktörer för det avgörande ideella arbete dessa lägger ner. Det
var därför Förbundsledningen till jubileumsåret 2011 instiftade Jubileumsmedaljen.
Ekonomi
Förbundets ekonomi är stabil och styrelsen är fast besluten att bibehålla denna
stabilitet.
Samarbete
Förbundet har under året samarbetat med övriga skytteorganisationer. Samarbetet,
som kännetecknats av en konstruktiv anda, har huvudsakligen haft inriktning mot
miljö- & vapenlagstiftningsfrågor.
I Skytteorganisationernas Samarbetskommitté (SOS) ingår Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska
Svartkruts Skytte Federationen. Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
adjungeras när frågor av gemensamt intresse står på dagordningen. Under 2016 har
inget formellt arbete skett inom ramen för SOS.
Ett samarbetsorgan har utgjorts av nätverket Svenskt Forum för Jakt, Skytte och
Vapenfrågor som bildades år 2008. Nätverket består av företrädare för skytteorganisationerna, jägarorganisationerna, handeln och industrin och har visat sig vara ett
instrument för informationsutbyte, och i vissa frågor ett samfällt agerande. Under
2016 har aktiviteten i forumet varit låg, och men ett flitigt samarbete at hoc har
bedrivits i vapentillståndsfrågor.
Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer sker inom ramen för Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS). Inom FOS hanteras frågor av gemensamt 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

Från WFSA årsmöte

Dnr 108:008/17

9

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.
Av den anledningen har förbundet valt att stärka sitt engagemang i WFSA, bland
annat genom att uppgradera medlemskapet till ”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
Den 2012 inledda rekonstruktionen av Förbundets utbildningsorganisation har under
året följts upp i enlighet med den plan som antogs år 2011.
Riksinstruktörerna har samlats för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten.
Uppdaterat utbildningsmaterial för vapenkontrollanter finns att ladda ner från
hemsidan.
Utbildningsverksamheten på såväl lokal som regional och central nivå stöttas genom
SISU Idrottsutbildarna.
Förbundsmötet
Förbundsmötet 2016 hölls 19 juni på Skogshem & Wijk på Lidingö. Vid mötet, som
gästades av bland annat Armétaktiske chefen, Brigadgeneral Stefan Andersson och
Rikshemvärnschefen, Brigadgeneral Roland Ekenberg, uppmärksammades att
förbundet fyllde 80 år. Dagen före hölls kretskonferensen, där ett antal för förbundet
viktiga frågor diskuterades.

Tävlingsverksamhet
Rikstävlingen på hemortens banor
2016 års rikstävling genomfördes 7 maj till 6 juni.
Totalt deltog 293 (266) föreningar med 6224 (5643) starter.
1960 plaketter och 1488 hederspriser delades ut i den individuella tävlingen.
236 lag deltog (föregående år 183).
I lagtävlingen har 93 plaketter och 21 hederspriser delats ut.
Totalt har priser till ett värde av 185 000 kr delats ut.

Antal starter m.m.
Vgrp/Klass
1
2
Standardmedalj i silver
A1
A2
A3
B
C
Dam C
Jun C

64
24
188
124
710
77
32

148
101
546
533
1114
146
10

3
73
56
295
315
413
34
0

Vet y
758
37
31
129
150
320
17

Vet ä Totalt 2016 Totalt 2015
Standardmedalj i brons
1355
36
23
107
119
241
14
Totalt

358
235
1265
1241
2798
288
42
6227

303
200
1137
1139
2571
257
36
5643
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Rikstävlingen med luftpistol
Årets rikstävling för ungdomar genomfördes under 1 december 2015 - 29 februari
2016. Antalet starter var 63
Klass

9
11
13
15
17
20
25
Totalt

Antal

7
20
18
10
1
5
2
63

Svenskt mästerskap i precisions- och fältskjutning
Kristianstads och Malmöhus pistolskyttekretsar stod som arrangör för SM i
precisions- och fältskjutning. Tävlingarna genomfördes i Kristianstad 5 – 10 juli.
Antal starter i precisionstävlingen var 672 (minskning med 19) och i fältskjutning
1541 (ökning med 37). Totalt 2195 starter, vilket innebar en ökning med 18 jämfört
med fjolåret.
Antalet deltagande lag var i precision 68 (73) och i fält 216 (226), totalt 284 (299)
vilket innebar en minskning med 15.
Svenska Mästare Precisionsskjutning
Vapengrupp A
Ind
Lag

(154 deltagare)
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk
Atlas Copco Psk

Vapengrupp B
Ind
Lag

(155 deltagare)
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk
Atlas Copco Psk

Vapengrupp Dam C
Ind
Lag

(39 deltagare)
Anna-Karin Bonander, Lidköpings Ps
Lidköpings Ps

Vapengrupp C
Ind
Lag

(221 deltagare)
Markus Henningsson, Kristianstads Pk
Atlas Copco Psk

Vapengrupp Jun C
Ind
Lag

(23 deltagare)
Pelle Falk-Hedberg, Mariestads Pk
Vinslövs Psk

Vapengrupp Vet Y C
(33 deltagare)
Ind
Lennart Rehnström, Sthlm Polisens Skf
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Vapengrupp Vet Ä C
(47 deltagare)
Ind
Arne Larsson, Skurups Ps
Veteraner Lag

Sthlm Polisens Skf

Fältskjutning
Vapengrupp A
(310 deltagare)
Ind
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk
Lag
Atlas Copco Psk
Vapengrupp B
(254 deltagare)
Ind
Robert Råsbo, Råsbo Psk
Lag
Atlas Copco Psk
Vapengrupp Dam C
(51 deltagare)
Ind
Monika Brunkvist, Södertälje Pk
Lag
Lidköpings Psf
Vapengrupp C
Ind
Per Klingberg Skg
Lag
Lidköpings Psf

(461 deltagare)

Vapengrupp R
(312 deltagare)
Ind
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk
Lag
Atlas Copco Psk
Vapengrupp Jun C
(21 deltagare)
Ind
Pelle Falk-Hedberg, Mariestads Pk
Lag
Örebro Pistol-och Sportskytteklubb
Vapengrupp Vet Y C
(61 deltagare)
Ind
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk
Vapengrupp Vet Ä C
(71 deltagare)
Ind
Arne Larsson, Skurups Psf
Veteraner Lag

Vårgårda Psk
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Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning
SM i magnumfältskjutning arrangerades av Norrbottens Pistolskyttekrets m.h.a.
Grovskyttarna Luleå 20 – 21 augusti. Antalet individuella starter var 387 (444), en
minskning med 54 jämfört med fjolåret. Antalet lag var 74 (76).
Svenska Mästare
Vapengrupp M1, SA .41 - .44

(54 deltagare)
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Ind
Lag
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Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Eskilstuna HeVF

Vapengrupp M2, DA .41 - .44
(44 deltagare)
Ind
Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF
Lag
Skellefteå Ps
Vapengrupp M3, SA .357
Ind
Peter Piscator Storfors Psk
Lag
Eskilstuna HeVF s

(49 deltagare)

Vapengrupp M4, DA .357
(72 deltagare)
Ind
Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF
Lag
Borås Ps
Vapengrupp M5, Frigrupp 9 mm - .455
Ind
Roland Engström, Torsby Psk
Lag
Torsby Psk

(56 deltagare)

Vapengrupp M6, 9 mm - .455 Auto
(62 deltagare)
Ind
Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF
Lag
Borås Ps
Vapengrupp M7, .357-.44
(50 deltagare)
Ind
Andreas Johansson, Eskilstuna HeVF
Lag
Kalix Ps

Svenskt mästerskap i Militär snabbmatch
Kristianstads och Malmöhus pistolskyttekretsar stod som arrangör för SM i
precisions- och fältskjutning. Tävlingarna genomfördes i Kristianstad och Vinslöv 5 –
10 juli.
Vapengrupp A
Ind
Pär Hylander, Laholms Psk
Lag
Eskilstuna Psk

(89 deltagare)

Vapengrupp B
Ind
Hans Granath, Västerås Ps
Lag
Atlas Copco Psk

(88 deltagare)

Vapengrupp C
(149 deltagare)
Ind
Joackim Norberg, Atlas Copco Psk
Lag
Atlas Copco Psk
Vapengrupp R
Ind
Pär Hylander, Laholms Psk
Lag
Varbergs Pk

(87 deltagare)

Vapengrupp Dam C
(26 deltagare)
Ind
Liselott Såmark, Sthlm Polisens Skf
Lag
Sthlm Polisens Skf
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Vapengrupp Jun C
(12 deltagare)
Ind
Pelle Falk-Hedberg, Mariestads Pk
Lag
Örebro Pistol-och Sportskytteklubb
Vapengrupp Vet Y C
(25 deltagare)
Ind
Lennart Rehnström, Sthlm Polisens Skf
Vapengrupp Vet Ä C
Ind
Björn Svensson, Landskrona Pk
Veteraner Lag

(30 deltagare)

Eskilstuna Psk

Svenskt mästerskap i skidskytte
Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingen tills vidare inte genomförs. Detta på
grund av lågt deltagarantal och svårighet att hitta arrangörer.

Svenskt mästerskap i springskytte
Springskytte-SM arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av
Stockholmspolisen skytteförening och gick av stapeln 17 september på Grimsta
skjutbana. 54 skyttar, 7 lagtävlingslag och 8 stafettlag deltog.
Svenska Mästare
Individuell
DJ
D 21
D 35
HJ
H 21
H 35
H 50
H 65

1 deltagare Frida Pollack
2 deltagare Tina Molin
5 deltagare Helena Pollack
3 deltagare Rasmus Storm
6 deltagare Lars-Olof Gävert
25 deltagare Marcus Wilhelmson
6 deltagare Lars Persson
2 deltagare Våge Strålin

Pk Pricken
Västbo Pk
Pk Pricken
Tidaholms Psk
I 2 Skf
I 2 Skf
I 2 Skf
Arvika Psk

Lagtävling
I 2 Skf (Marcus Wilhelmson, Lars-Olof Gävert, Lars Persson)
Stafett
I 2 Skf (Marcus Wilhelmson, Lars-Olof Gävert, Lars Persson)
Svenskt mästerskap i PPC
Tävlingen arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av Umeå
Pistolskytteklubb 29-31 juli med 331 (389) starter i 8 vapengrupper.
Svenska mästare
Revolver 1500
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk
Pistol 1500
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk

(48 deltagare)

Open Match
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk

(45 deltagare)

(49 deltagare)
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Distinguished Revolver
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk

(28 deltagare)

Distinguished Pistol
Thomas Svensson, Linköpings Skf

(38 deltagare)

Standard revolver 4”
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk

(40 deltagare)

Standard revolver 2,75”
Andreas Granberg, Piteå Pk

(35 deltagare)

Standard Semi-Automatic Pistol (SSA)
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk

(48 deltagare)

Internationell tävlingsverksamhet
Under året har Nordiskt mästerskap i fältskjutning (med deltagande av Sverige,
Norge och Danmark) genomförts varvid vårt landslag skördat stora framgångar.

EM i PPC Ceske Budejovice, Tjeckien 18-21 augusti

Pistol 1500
3:e plats Thomas Svensson, Linköpings Skf
Open Match
1:a plats Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk Europamästare
Standard Semi-Automatic Pistol
3:e plats Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk
Landslag Pistol
1:a plats Johan Ahlbeck, Thomas Svensson Europamästare

Nordiskt mästerskap i fältskjutning
Nordiska mästerskapet i fältskjutning genomfördes i Haugesund (Norge), den 10
september.
Lagsammansättning:

Överledare Bo Walger

Ledning: Marie Brunsson

John-Åke Andersson

Bo Walger

Damer
Linda Svensson
Kristina Andersson
Maria Claesson
Anna Karlsson

Seniorer
Christian Johansson
Thomas Hämäläinen
David Lindström
Robert Råsbo

Juniorer
Alexander Johansson
Pelle Falk-Hedberg
Linus Ericsson
Simon Jander

Resultat
Damer
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Norge Guld
Seniorer
Sverige Guld
Juniorer
Sverige Guld
Individuella segrare
Damer
Reidun Ann Støle
Seniorer
Christian Johansson
Juniorer
Aske Spanggaard
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Sverige Silver

Danmark Brons

Danmark Silver

Norge Brons

Norge Silver

Danmark Brons

Norge
Sverige
Danmark

Förbundets förtjänstmedaljer och förtjänstplaketter
För mångårigt förtjänstfullt arbete för pistolskyttets främjande och för framstående
medverkan vid genomförandet av SM-tävlingar m.m. har förbundets förtjänsttecken
utdelats till följande personer:
Förtjänstmedalj i silver
Bengt Flodin, Boden
Peter Hjortstam, Alingsås
Jubileumsmedalj
Stefan Andersson, Stockholm
Roland Ekenberg, Linköping
Jim Eriksson, Ilsbo
Stefan Hallén, Halmstad
Stefan Kristiansson, Stockholm
Göran Lindskog, Härnösand
Jimmy Persson, Njurunda
Per-Anders Evensson, Vinslöv
Susanne Svensson, Falköping
Runar Viksten, Spånga

Förtjänstplaketter
SM i Magnumfältskjutning i Luleå
Silverplakett
Mikael Isaksson
Greger Berglin
Pasi Pirttikoski

SM i PPC i Umeå
Silverplakett
Anton Johansson
Lennart Löfgren

Årets Ungdomsledare
Ann-Marie Blomér, Dyltabruk

Bronsplakett
Mats Gustafsson
Roger Kaarle
Kent Rehn
Stefan Olsson

Bronsplakett
Mikael Häggström
Patrik Pettersson
Per Norgren
Emil Olofsson
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Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning
Vald av
Förbundsmötet

Mandattid
till Förbundsmötet

2016

2017

2016

2017

2016

2018

Förbundsordförande

Stefan Kristiansson, Stockholm
Styrelseordförande

Mike Winnerstig, Stockholm
Ordinarie ledamöter

Anders Khemi, Boden
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Per-Anders Svensson, Vinslöv
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2016

2018

John-Åke Andersson, Mariannelund 2016

2018

Susanne Svensson, Falköping

2016

2016

Lars T. Andersson, V:a Frölunda

2016

2018
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Claes-Håkan Carlsson, Karlstad

2015

2017

Bertil Johansson, Bjuv

2015

2017

Jim Eriksson, Ilsbo

2015

2017

Lena Sjögren, Borlänge

2015

2017
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2015

2017

Suppleanter

Bengt Flodin, Boden

2015

2017

Jens O’Konor, Tyresö

2015

2017

Per Andersson, Vollsjö

2016

2018
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2016

Förbundsordförande
Förbundsordförande har varit
Stefan Kristiansson
Styrelsen
Ordförande i styrelsen har varit Mike
Winnerstig. Sekreterare och
huvudföredragande har varit NilsAnders Ekberg.
Styrelsen har under året sammanträtt
sex gånger.
Verkställande utskottet har bestått av
John-Åke Andersson, Lars T
Andersson, Claes- Håkan Carlsson,
Anders Khemi och Mike Winnerstig.
Ordförande i VU har varit Anders
Khemi. I utskottets sammanträden har
Bo Walger (adjungerad) och NilsAnders Ekberg (sekreterare) deltagit.
Verkställande utskottet har under året
sammanträtt fyra gånger.
Tävlingskommittén har bestått av
John-Åke Andersson (ordförande),
Bengt Flodin, Jens O’Konor och NilsAnders Ekberg.
Regelkommittén har bestått av Anders
Khemi (ordförande), Lena Sjögren,
Nils-Anders Ekberg, och Bo Walger.
Utbildningskommittén har bestått av
Claes-Håkan Carlsson (ordförande),
Bertil Johansson och Bo Walger.
Förvaltningskommittén har bestått av
Nils-Anders Ekberg (ordförande),

2018

Birgitta Rundberg och Jerry
Andersson.
Teknisk expert har varit Sören
Wahlberg.
Presstalesman har varit Mike
Winnerstig
Förbundets överklagandenämnd har
bestått av Runar Viksten (ordförande),
Claes Linder och Birgitta Rundberg.
Suppleanter har varit Birgitta Kjellberg,
Fredrik Strömberg och Gunnar
Andersson.
Revisorer
Revisorer har varit auktoriserade
revisorn Lars Lundkvist och revisorn
Peter Ohlsson med auktoriserade
revisorn Bo Ceder och revisorn Eija
Andersson som suppleanter.
Valberedning
Valberedning intill förbundsmötet 2016
bestod av Sonny Svensson
(sammankallande), Per Andersson
(syd), Lennart Eriksson (Väst), Roger
Björkman (öst) och Eva Klint (norr).
Därifrån till förbundsmötet 2017 har
valberedningen bestått av Sonny
Svensson (sammankallande), KarlGunnar Johansson (syd), Lennart
Eriksson (Väst), Roger Björkman (öst)
och Gunnar Andersson (norr).
Representanter i andra
organisationers styrelser
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Under verksamhetsåret har Förbundet
varit representerat enligt följande;
Frivilligorganisationernas
Samarbetskommitté: Nils-Anders
Ekberg och Bo Walger.
Skytteorganisationernas
samarbetsdelegation (SOS): Stefan
Kristiansson, Mike Winnerstig och NilsAnders Ekberg. Centralförbundet Folk
och Försvars Representantförsamling;
Stefan Kristiansson. World Association
PPC 1500 (WA 1500): Nils-Anders
Ekberg.
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Årsavgift
Enligt Förbundsmötesbeslut betalade
varje förening en grundavgift om 600 kr
samt därutöver 260 kr för varje aktiv
medlem (baserat på årsrapport 2016).
Detta belopp inkluderar
årsprenumeration på NP och premie
för ansvars- och olycksfallsförsäkringar
Pistolskyttekortet

Förbundets kansli
Vid förbundskansliet tjänstgjorde under
året generalsekreterare Nils-Anders
Ekberg, biträdande generalsekreterare
Bo Walger, kansliföreståndare Teresa
Engström och kansliassistent Yvonne
Ericsson.
Kansliet var fram till och med
november lokaliserat på
Östhammarsgatan 70 i Stockholm, där
ett våningsplan delades med Bilkåren,
Sjövärnskåren, Flygvapenfrivilligas
Riksförbund med flera. På grund av att
huset skulle rivas flyttade kansliet från
december till Sandhamnsgatan 61 i
samma område, där en ändamålsenlig
kontorslokal hyrs hos Stettin
Fastigheter AB.
Tidningen Nationellt Pistolskytte
Medlemstidningen Nationellt
Pistolskytte (NP). Tidningen kom under
2016 ut med fyra nummer och sändes
ut till samtliga aktiva skyttar. På
sändlistan står även samtliga
riksdagsmän och Polismyndigheten.
Med en upplaga på 18 000 exemplar
är NP Sveriges största skyttetidning.
Andra viktiga informationskanaler är
Förbundets hemsida samt kansliets
krets- och föreningsutskick. Under året
etablerade sig förbundet på Facebook
samt påbörjade arbetet med en ny
hemsida.
Anslutna föreningar
Antalet anslutna föreningar den 31
december 2016 var 498 (502).

Medlemskap i andra organisationer
 Arbetsgivaralliansen.
 Folk och Försvar
 Folkspel
 Frivilligorganisationernas
samarbetskommitté (FOS)
 SISU Idrottsutbildarna
 Skytteorganisationernas
samarbetskommitté (SOS)
 Svenskt Forum för Jakt, Skytte
och Vapenfrågor
 World Association PPC 1500
 World Forum on Shooting
Activities

VERKSAMHETSPLAN
2017

Verksamhetsplan 2017.
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Den verksamhet som Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) bedriver centralt, styrs av
förbundets stadgar och förbundsmötets beslut, lagar, förordningar och föreskrifter från
myndigheter samt de behov och krav som uppkommer genom rörelsens tillväxt och
utveckling. Dessa behov och krav framförs av pistolskyttekretsar 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 förbundet, 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.
Organisationsutveckling
Ansträngningarna att utveckla SPSF till en organisation i samklang med sam- och
framtidens krav fortsätter. Kommunikationen mellan förbundet och kretsarna är av vital
betydelse. Av den anledningen infördes systemet med årliga kretskonferenser i
anslutning till förbundsmötet. Som ett komplement infördes sedan årliga
landsdelskonferenser på fasta positioner. Dessa konferenser kommer att genomföras
även 2017.
Förbundsledningens ambition är att underlätta administrationen på regional och lokal
nivå. De digitala rapporteringssystemen kommer därför successivt att vidareutvecklas
och förbättras. Förbundsledningen startade 2015 arbetet med ett medlemsadministrativt
program (MAP). Programmet är operativt, men ytterligare funktionalitet och felrättning
kommer att fortsätta även under 2017 och framöver.
Styrelse, VU och kommittéer
Förbundsstyrelsen planerar att hålla sex sammanträden under året. 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.
Förbundsstyrelsen har ingen ambition att utöka antalet kommittéer. I stället behandlas
uppkommande ärenden av särskilda tidsbegränsade arbetsgrupper som upplöses när
uppdraget är slutfört. Metoden har visat sig innebära ökad effektivisering av styrelsens
arbete samtidigt som onödig byråkratisering undvikits.
Administrativt knuten till styrelsen är överklagandenämnden, som sammanträder vid
behov.

Kanslifunktionen
Kansliet är, under styrelsen, förbundets verkställande organ. Dessutom är kansliet ett
serviceorgan, varför information och annan service till kretsar och pistolskytteföreningar
har fortsatt hög prioritet. Under 2017 kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot det
fortsatta införandet av det administrativa programmet och mot nya kanaler för
information, samt att ytterligare utveckla de nya lokaler på Sandhamnsgatan 61 som
kansliet flyttade till i slutet av 2016. Infrastrukturen för kommunikation (IT, Tele) skall
vidmakthållas.
Ekonomi
Förbundet har alltid, jämfört med flera andra skytteorganisationer, haft små eller inga
statsbidrag varför ekonomin har kommit att bygga på självfinansieringens grund.
Förbundet 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. Något utrymme för sänkning av
förbundsavgiften finns inte om de av förbundsmötet fastställda målsättningarna skall
kunna uppnås. Å andra sidan bedömer förbundsledningen att en höjning av densamma
inte är nödvändig under överskådlig tid. Förbundets ekonomi är i balans och stabil.
Förbundsstyrelsen är fast besluten att behålla den stabiliteten.
En viktig, bidragande orsak, till förbundets ekonomiska stabilitet är förvaltningskommitténs framsynta placeringar under en följd av år, liksom det goda samarbetet med SEB
Private Banking.
För att hålla kostnaderna nere kommer medel även i fortsättningen att sökas ur olika
fonder för den utbildnings- och ungdomsverksamhet som kan bedrivas i projektform.
Rekrytering
Förbundets medlemsantal har de senaste åren stadigt ökat. Basen utgörs av en god
vuxenrekrytering. En bättre ungdomsrekrytering vore däremot önskvärd.
Nettoökningen av antalet medlemmar skulle vara ännu högre om behållandegraden
bland nybörjarna ökade. För varje ny nettomedlem har 8-9 nya skyttar utbildats. Det finns
naturligtvis en naturlig omsättning, där skyttar slutar på grund av ålder och hälsa eller
andra tvingade skäl, men allt för många ger också upp efter grundutbildningen. Detta
problem avser styrelsen fortsatt analysera.
Ett problem som accentuerats under senare år är kapaciteten att ta emot och utbilda nya
skyttar. På många ställen, främst i storstadsområdena, är det svårt att komma med i en
förening. Detta beror på bristande kapacitet hos föreningarna att genomföra
grundutbildning, i sin tur ett resultat av instruktörs- och banbrist. Förbundsstyrelsen avser
adressera detta problem.
Det skall dock understrykas att rekrytering ytterst är föreningarnas ansvar.
Förbundsledningens primära uppgift är att tillhandahålla slagkraftigt rekryteringsmaterial.
Förbundets utbud av rekryteringsmaterial kommer att kompletteras under 2017-18.

Kommunikation
Förbundets angreppssätt i informationsfrågor skall vara offensivt, och samtidigt sakligt
och förtroendeingivande.
En god kommunikation är av avgörande betydelse för förbundet, både med medlemmar,
presumtiva medlemmar och externa intressenter. Förbundsstyrelsen fastställde därför
2016 en kommunikationsstrategi, som kommer att brytas ner i kommunikationsplaner.
Allmän information till föreningar och medlemmar ges genom medlemstidningen
Nationellt Pistolskytte (Sveriges största skyttetidning) samt via hemsidan och Facebook.
Föreningarna tillsänds dessutom information i form av regelbundna ”föreningsutskick”
och kretsarna genom ”kretsutskick”. Den allmänna informationen skall under året
successivt kompletteras med riktad information till aktuella nyckelgrupper (exempelvis
kretsinstruktörer och FMI). Härvid skall modern informationsteknik nyttjas.
Förutsättningarna för att tillhandahålla information såväl internt som externt förbättrades
genom att ett nytt koncept för förbundets hemsida upphandlades och trädde i funktion
2008. Även denna hemsida behöver nu bytas ut, och detta arbete kommer att
genomföras under 2017.
Parallellt med tekniska förbättringar kommer förbundet att fortsätta den redan inledda
kompetensuppbyggnaden inom kommunikationsområdet.
Det är av stor vikt att förbundet bedriver en effektiv extern informationsverksamhet.
Därför distribueras NP inom Polismyndigheten och till samtliga riksdagsledamöter. Vidare
avser förbundet, att liksom tidigare år vara representerat vid den viktiga Folk &
Försvarkonferensen i Sälen.
Relationer till Försvarsmakten
Förbundsledningen strävar efter att stärka förbundets roll som Frivillig
försvarsorganisation. Försvarsmakten (FM) har behov av pistolskytteinstruktörer och
förbundet bistår med resursen i form av Försvarsmaktsinstruktörerna (FMI). Dessa är
kvalitetssäkrade av Markstridsskolan (MSS) och medverkar främst vid Grundläggande
soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F), men har förmåga att bistå även vid annan
pistolutbildning. Under år 2017 kommer repetitionsutbildning av FMI att genomföras och
vid behov ytterligare personer att utbildas.
Sedan 2011 får förbundet organisationsstöd på samma villkor som övriga frivilliga
försvarsorganisationer. Det är av stor 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.
Under 2017 kommer FM och MSB att utreda formerna för organisations-stödet och
eventuellt fatta beslut, varför det är av stor vikt att medverka i arbetet så att resultatet blir
gynnsamt.
Förbundet försöker stärka samarbetet med FM och Fortifikationsverket (FortV) när det
gäller möjligheten att nyttja skjutfält .m.m. Här har förbundet under senare år märkt av
ökad konkurrens om tider, nya säkerhets- och miljökrav och ökad byråkrati. SPSF skall i
all kontakt med FM och FortV visa professionalitet så att förbundets anseende inte

skadas. Förbundet förväntar sig samtidigt att bli betraktat som en i förordning fastställd,
och av Riksdagen, regeringen och FM viktig del av landets försvar.
Förutom FMI och utbildningen av ammunitionsmän fullgör förbundet sitt uppdrag som
frivillig försvarsorganisation dels genom direkt upplysande försvarsinformation i tidningen
NP, dels genom lojalitetsskapande åtgärder för Försvarsmaktens personal i form av stöd
vid arrangemang av Försvarsmaktsmästerskap Pistol och Rikshemvärnschefens
utbildningskontroll pistol, det sistnämnda på Berga 12-13/8 2017.
Förbundet avser skapa någon aktivitet tillsammans med Hemvärnet vid SM i Östersund,
syftande till försvarsinformation och rekrytering.
Under året kommer prov- och försöksverksamhet med tjänstevapenfältskytte att
genomföras. Skytteformen riktar sig främst till brukare av pistol i statlig verksamhet.
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 politiker i EU, Riksdagen och i partierna, 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 (SOS) och/eller bilateralt.
Förbundet kommer även framdeles att hålla kontakt med nätverket Svenskt Forum för
Jakt, Skytte och Vapenfrågor.
Samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer sker främst genom medlemskapet
i Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS). Här behandlas främst relationerna
till Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Ungdomsverksamhet
Det är önskvärt att förbundet rekryterar och engagerar fler ungdomar, både för
återväxtens skull, den samhälleliga förankringen och för möjligheten att stödja FM
rekrytering. Luftpistoltävlingen på hemmabana, Rikstävlingen på hemmabanor,
juniorklasserna vid SM och NM fält är förbundets viktigaste ungdomsevenemang även
under 2017.
Utbildning
Förbundets utbildning omfattar instruktörs/skytteutbildning, 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
landsdel, krets respektive förening.
Under åren 2012-13 genomfördes central utbildning av kretsinstruktörer. Vidare
producerades nytt utbildningsmaterial för utbildning av föreningsinstruktörer. Utbildning
av föreningsinstruktörer på bred front inleddes 2013 och kommer att fortsätta under 2017
för att uppnå målsättningen minst två licensierade föreningsinstruktörer per förening.

Föreningsinstruktörerna har även behörighet att utbilda och examinera för
pistolskyttekortet. Med tanke på det kraftigt ökande intresset för pistolskyttekortet är det
därför viktigt att målsättningen två licensierade föreningsinstruktörer per förening snarast
uppfylls. Här har kretsarna ett stort ansvar att stödja sina kretsinstruktörer i dessas
utbildning av föreningsinstruktörer.
Nyckelpersonerna i utbildningsorganisationen är riksinstruktörerna. Dessa utgör
Utbildningskommitténs expertgrupp och har regionalt ansvar för utbildningen i respektive
landsdel. Riksinstruktörerna kallas årligen till riksinstruktörskonferens.
Central kretsinstruktörsutbildning genomförs vid behov. Denna utbildning är dyr att
genomföra och genomförs därför relativt sällan. I mellantiden genomförs vid behov
regional kretsinstruktörsutbildning genom respektive riksinstruktörs försorg. 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.
Utbildningshäfte Banläggare skall slutföras och Vapenkontrollanthäftet överses.
Förbundets utbildningsverksamhet centralt, regionalt och lokalt stöds av SISUIdrottsutbildarna.
Internationell verksamhet
Nordiska mästerskap i fältskjutning med Danmark och Norge fortsätter i enlighet med de
under 2004 överenskomna principerna. NM Fält 2017 avgörs i Boden.
På senare år har också det internationella utbytet inom ramen för PPC ökat successivt
vilket tillfört det internationella utbytet en ny dimension. 2017 är VM-år, och tävlingen
avgörs i Alsfeld i Tyskland. Förutom individuella starter kommer Sverige förstås som
regerande världsmästare att representera med landslag i både pistol och revolver.
Kalpaks Cup, en tävling för militärt anknutet skytte genomförs i Riga i Lettland. Tävlingen
skjuts med sportpistoler, tjänstepistoler och kpist m/45. SPSF medverkar med lag. Även i
övrigt kommer förbundet att ta vara på uppkomna möjligheter till internationellt utbyte.
Sverige är ett av de mer betydelsefulla länderna inom grenen PPC, och
Pistolskytteförbundet kommer även fortsättningsvis att med kraft hävda svenska
intressen inom World Association 1500 (WA-1500), den internationella organisationen.
Skyttarnas intressen globalt, främst inom vapenrätts- och miljöområdet, hävdas av ”The
World Forum on Shooting Activities” (WFSA), där förbundet i sin nya roll som röstande
medlem kommer att intensifiera sitt engagemang.
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 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.
På global nivå hanteras miljöfrågor inom FN-organet WHO. Jägar- och skytteintressen
representeras där av WFSA.
Tävlingar
Se stomprogram.

Utbildningsplan 2016-2019
Aktivitet
Riksinstruktörskonferens

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Central Kretsinstruktörsutbildning

x

Regional Kretsinstruktörsutbildning Regional utbildning vid behov genom respektive
Riksinstruktörs försorg.
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

Kurs för säkerhetsrådgivare SäkB

x

Kurs för besiktningsman Skjutbana

x

x

Stomprogram 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska Pistolskytteförbundet

2018-05-05—06 KretsM Fältskjutning
2018-05-06—06—06 Rikstävlingen
2018-05-19—20 Landsdelsmästerskap Fält
2018-05-26—27 (Landsdelsmästerskap Fält
2018-06-02—03 RM Magnumprecision
2018-07-10—15 SM Fält, Prec & MilSnabb
2018-07-28—29 SM PPC
2018-08-11-12 RM Pistol 88 för Hv
2018-08-11—12 Landslagsuttagning Fält
2018-08-18—19 SM Magnumfältskjutning
2018-09-01—02 KretsM Precision
2018-08-26
SM Springskytte
2018-09-08—09 LandsdelsM Precision
2018-09-15—16 LandsdelsM PPC
2018-09NM Fältskjutning

Kretsvis
Hemortens banor
Landsdelsvis
Öst)
Klinte
Skövde
Prel tid.
Gävleborg
Kretsvis
Landsdelsvis
Landsdelsvis
Danmark
1

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
BUDGET
Intäkter
Organisationsstöd från Försvarsmakten
Årsavgifter
Försäljning SHB
Försäljning märken/priser/tolkar
Loggböcker
Annonser NP
Utbildning allmän
Utbildning, uppdrag
Rikstävlingen
Folkspel
Skolskyttefrämjandet
Summa intäkter
Kostnader
Personal
Hyra kanslilokaler
Data & IT
Kontorskostnader
Sammanträden/konferenser
Mästerskapstävlingar
Internationellt utbyte
Rikstävlingen
Försäkringar
Revision & bank
Extern verksamhet
Kretsbidrag
NP
Märken/priser mm
Utbildning
Utbildning, uppdrag
Rekrytering, PR & ungdom
Miljö
Juridiska kostnader
Skol-SM gevär
Avskrivning
Summa kostnader

1

2017-05-16

2016
budget

2016
utfall

2017
prel

2017
rev

2018
prel

1424
4250
260
600
0
210
360

1418
4722
229
546
0
215
485
300
339
1

1424
4750
140
600
100
250
360

1434
4800
160
600
400
230
400
340
440
1
80

1434
4700
200
600
200
230
400
340
440
1
95

7404

8255

7974

8599

8640

2700
500
1080
435
520
120
210
220
100
75
65
222
1425
450
100

2889
390
41023
6804
745
138
238
215
92
79
63
222
1305
8165
84
246
56
54
126

3500
6001
800
450
535
125
220
250
105
70
65
222
1425
450
105

2900
683
600
450
720
150
240
325
100
80
113
222
1425
550
100
286
70
75
100
25
50

3050
712
625
470
740
150
240
325
105
82
117
222
1425
550
100
280
70
100
100
25
50

9264

9538

300

50
175
300
30
8777

50
175
200

50
8734

Omlokalisering av kansli under 2016-2017
Kostnadsutfall MAP förskjutet bortåt i tiden
3
En del av kostnaden för IT-infrastruktur bokförs som investering
4
Kostnader för flytt ingår
5
Varav sällanköpsvaror; proppar 200 kkr, tolkar 100 kkr,
6
Rättegångskostnaden faller på den förlorande sidan
2

350

8809

Resultat före vinst av kapital

-480

-353

-665

- 898

Räntor/utdelningar

768

300

500

400

Beräknat resultat

289

-635

-165

- 498

