SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 2 februari 2008.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 12)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
John-Åke Andersson
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Mia Holmebrandt
Anders Khemi
Jan Kjellberg
Guy Persson
Lena Sjögren

Suppleanter:

Bertil Johansson
Anna Karlsson
Sune Persson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger
Birgitta Kjellberg

Valnämnden:

Rob Eriksson

Anmält förhinder:

Mike Winnerstig
Bengt Flodin
Börje Johanson (FSR)

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Anna Karlsson går in i stället för Mike
Winnerstig. Beslöts att Förbundsstyrelsens sammanträden hädanefter skall starta
klockan 09.30.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2007-12-01 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 1/08 ( per capsulam) och 2/08.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren rapporterade att bokslutsarbetet pågår samt redogjorde för det
ekonomiska läget. Förbundets ekonomi är stabil.

§ 6 FÖRBEREDELSER ORDINARIE FÖRBUNDSMÖTE
Sekreteraren rapporterade att
• Kretskonferens och Förbundsmöte kommer att genomföras på Star Hotel i
Sollentuna den 31/5 respektive 1/6.
• Bokslut och verksamhetsberättelse för 2007 liksom budget och verksamhetsplan
för 2009 kommer att vara klara till Verkställande utskottets sammanträde den 12
april.
• Sammanlagt nio motioner inkommit samt att dessa kommer att sändas ut till
kretsar och föreningar.
Förbundsstyrelsen konstaterade att den samlade skytterörelsens gemensamma
miljöpolicy (fastställd år 2000) behöver revideras. Konstaterades vidare att denna
åtgärd brådskar.
Uppdrogs åt sekreteraren att skyndsamt handlägga detta ärende med
målsättningen att en reviderad för skytterörelsen gemensam miljöpolicy skall kunna
föreläggas årets Förbundsmöte för godkännande.

§ 7 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren sammanfattade läget.
• Regeringen har framfört önskemål om en överenskommelse med den
samlade skytterörelsen om åtgärder för att minska användningen av och
riskerna med bly i ammunition. (letter of intent). Diskussioner förs mellan
skytteorganisationerna och Miljödepartementet i frågan.
• Förordningen ger Naturvårdsverket rätt att utfärda tillämpningsföreskrifter.
Det är av synnerlig vikt att skytteorganisationerna får möjlighet att yttra sig
om eventuella tillämpningsföreskrifter varför Förbundsledningen bevakar
detta ärende.
§ 8 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade
•
•

Att Förbundet medverkat vid utbildning av vapenhandläggarna inom Hallands
polisdistrikt med gott resultat samt att motsvarande begäran inkommit från fler
polisdistrikt.
Från ett möte med Carina Vangstad (Claes Johanssons efterträdare) på
Rikspolisstyrelsen den 17/1. Förbundets representanter (Mike Winnerstig och
GS) redogjorde för Förbundets verksamhet och påtalade vissa till
vapenlagstiftningen relaterade problem (särskilt vapenförvaringsproblematiken). Diskussionerna fördes i en positiv anda och båda parter
uttalade sig för fortsatta regelbundna kontakter.

§ 9 RAPPORTER
Förbundsordföranden konstaterade att 2007 varit ett framgångsrikt år för
Förbundet. Han konstaterade vidare att verkligheten är sådan att Förbundsledningen
har all anledning att agera proaktivt även i fortsättningen. Förbundsordföranden
uttryckte viss oro för den framtida tillgången på skjutbanor i storstadsområdena och
underströk vikten av gemensamt agerande inom ramen för Skytteorganisationernas
Samarbetsdelegation (SOS) i denna fråga.

§ 10 VALNÄMNDEN
Rob Eriksson meddelade att arbetet löper enligt plan och att Valnämnden kommer
att presentera sitt förslag vid Förbundsstyrelsens aprilsammanträde.
§ 11 TOLKAR
Jan Kjellberg redogjorde för sitt utredningsuppdrag avseende eventuellt inköp av
tolkar för fält & precisionsskytte. (Bilaga originalprotokollet) Efter diskussion beslöt
Förbundsstyrelsen att
• I enlighet med Verkställande utskottets rekommendation tillverka 260
fältskyttetolksatser.
• Tillverka 300 precisionsskyttetolksatser.
Uppdrogs åt Jan Kjellberg att verkställa beslutet.
§ 12 SKRIVELSE FRÅN STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS
Styrelseordföranden anmälde att Stockholms pistolskyttekrets inkommit med en
skrivelse med anledning av ÖSM kommitténs årsmöte 2008-01-20. I skrivelsen
kräver man dels vissa klarlägganden avseende landsdelarnas status och
befogenheter och dels att FS upphäver ett beslut ÖSM kommittén fattat avseende ny
leverantör av ÖSM medalj.
Förbundsstyrelsen konstaterade att landsdelarnas status och uppgifter måste
definieras. Förbundsstyrelsen konstaterade vidare att frågans juridiska aspekter
härvid måste beaktas.
Mot bakgrund av dessa konstateranden beslöt Förbundsstyrelsen att fastställa
följande principer
•

landsdelarna utgör inte och skall inte utvecklas till organisatoriska enheter.

•

landsdelarna är direkt underställda FS

•

FS utfärdar en för samtliga landsdelar gällande arbetsbeskrivning som reglerar
landsdelarnas status, uppgifter och skyldigheter

•

landsdelarnas status skall framgå av Förbundsstadgarna.
Beslöts vidare att bordlägga frågan och uppdra åt styrelseordföranden,
Verkställande utskottets ordförande och sekreteraren att i samråd med
förbundsjuristen utreda ärendet samt, efter beredning i VU, förelägga FS detsamma.
Nils-Anders Ekberg deltog inte i detta beslut.
Förbundsstyrelsen beslöt vidare att återremittera frågan om ny medaljleverantör till
ÖSM kommittén samt att uppdra åt sekreteraren att i samråd med
styrelseordföranden besvara Stockholmskretsens skrivelse.
Av svaret skall framgå att

•
•

FS inte ser landsdelarna som organisatoriska enheter inom Förbundet.
FS avser att utfärda en för samtliga landsdelar gällande arbetsbeskrivning som
reglerar landsdelarnas status, uppgifter och skyldigheter.

•
•

Eventuella landsdelsvisa bestämmelser/stadgar inte får strida mot denna
arbetsbeskrivning.
FS återemitterar frågan om ny medaljleverantör till ÖSM kommittén.
Nils-Anders Ekberg, Lena Sjögren, Jan Kjellberg och Anna Karlsson deltog inte i
detta beslut.

§ 13 SHB
Sekreteraren anmälde att SHB upplaga 12 beräknas finnas tillgänglig i slutet av
februari. Försäljningspriset har bestämts till 100 kr / bok. I konceptet ligger också att
varje förening (som lämnat årsrapport) erhåller ett gratisexemplar liksom samtliga
polisdistrikt.
Lars T Andersson avrapporterade arbetsläget för ”Arbetsgrupp SHB”. Gruppens
ambition är att hitta en struktur på SHB som underlättar såväl användning som
underhåll av regelverket. Ett utkast presenterades och vann Förbundsstyrelsens
gillande. Under arbetets gång har gruppen identifierat ett antal fel, brister och
motsägelser i regelverket. Dessa har listats och listorna kommer att överlämnas till
Regelkommittén. Andersson påtalade också att vokabulären i Skjuthandbokens olika
avsnitt måste likriktas och i vissa fall moderniseras.

§14 STADGEREVISION
Birgitta Rundberg avrapporterade arbetsläget för ”Arbetsgrupp Stadgerevision”
Förbundsjuristen Claes Linder har, utifrån de direktiv arbetsgruppen fått av
Förbundsstyrelsen (FS 2007-10-13) utarbetat ett första utkast till nya stadgar för
Svenska Pistolskytteförbundet samt normalstadgar för kretsar och föreningar.
Arbetsgruppen kommer nu att omsätta detta utkast i ett konkret förslag. Detta förslag
kommer, efter att ha behandlats av VU och FS, att presenteras vid kretskonferensen
2008. Förbundsstyrelsen kommer sedan att under hösten bearbeta förslaget varefter
frågan på nytt kommer att behandlas vid landsdelskonferenserna 2009. Målsättning
är att Förbundsstyrelsen skall kunna väcka proposition till Förbundsmötet 2009.
Hon rapporterade vidare att hon i samband med landsdelskonferenserna inhämtat
kretsarnas synpunkter i stadgerelaterade principfrågor.
§ 15 HEMSIDAN
Bo Walger redogjorde för arbetsläget. Sammanlagt sju offerter på ny hemsida har
begärts in. Efter ett grannlaga arbete återstår nu två alternativ. Slutgiltigt beslut
kommer att fattas under vecka 6. Vidare har en ny server införskaffats.
§ 16 LANDSDELSKONFERENSER
Birgitta Rundberg rapporterade att två landsdelskonferenser (Öst och Nord)
genomförts. Konferenserna har präglats av god stämning och bra diskussioner.
Resultaten kommer att sammanställas när samtliga konferenser genomförts.
§ 17 UPPDRAG
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
Nils-Anders Ekberg informerade att
• Stockholms Pistolskyttekrets genomför en kampanj för ledarrekrytering på
Karlberg den 27/2.
• RM PPC genomförs i Hagfors den 18-20/7 2008.
• Vinter SM 2008 inställts då det inte gått att få arrangör till detta mästerskap.
Ekberg föreslog därför, mot bakgrund av svårigheten att få arrangörer samt
det låga deltagarantalet, att tills vidare inte arrangera detta mästerskap.
Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 19 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

