SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 20 september 2008.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 14:4)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Onsala)
Guy Persson
Sune Persson
Lena Sjögren
Jimmy Persson (SvSF)

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Bertil Johansson (Bjuv)
Anna Karlsson (from § 14:5)

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Lars T Andersson
Anders Khemi
Mike Winnerstig
Bengt Flodin

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de nya ledamöterna
särskilt välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Mike
Winnerstig och Bertil Johansson (Bjuv) i stället för Anders Khemi.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträde 2008-06-01 och konstituerande
sammanträde 2008-06-01 att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 6/08.
§ 5 SAMMANTRÄDESPLAN
Beslöts att flytta styrelsesammanträdet den 29/11 2008 till den 8/11.
Fastställdes sammanträdesplan för 2009 enligt följande;
Kretskonferens
Lördag
13/6
Förbundsmöte
Söndag 14/6

Styrelsesammanträden
Lördag
21/2
Lördag
18/4
Söndag
14/6
Söndag
14/6 (konstituerande)
Lördag
3/10
Lördag
21/11
§ 6 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för budgetuppföljning per den 4/9 i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.
§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren redogjorde för läget i denna fråga. Enligt RPS är det för närvarande
inte aktuellt med några ändringar i vapenlagstiftningen. En översyn av RPS
”föreskrifter och allmänna råd” (FAP) kommer sannolikt att genomföras under år
2009. Förbundet kommer därför under hösten att uppvakta RPS (Carina Vangstad)
för att diskutera följande problemområden
• Förvaringsbestämmelserna
• Begränsning av piplängd
• Vapenpasset
§ 8 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren redogjorde för utvecklingen i ”blyfrågan” i enlighet med bilaga till
originalprotokollet (har sänts ut med föreningsutskick 3/2008). Han rapporterade
vidare att kretsar, föreningar och medlemmar informerats om ”blyfrågans” utveckling
via utskick, hemsida och medlemstidningen. Konstaterades att det nu gäller att
avvakta Kemikalieinspektionens rapport till regeringen (1/10) och den dialog i
frågan miljöministern utlovat.
Sekreteraren redogjorde vidare för arbetsläget avseende den nya vitboken (med
inriktning på kulfångsproblematiken) som de fyra skytteorganisationerna beslutat att
ta fram. Vitboken beräknas vara klar tidigt i oktober månad.
Avslutningsvis förklarade sekreteraren att kretsar, föreningar och medlemmar
kommer att få fortlöpande information om utvecklingen i ”blyfrågan” via de kanaler
som står kansliet till buds.
§ 9 RAPPORTER
9:1 Förbundsordföranden presenterade en personlig analys av Förbundets situation
med anledning av utvecklingen i blyfrågan och den pågående utredningen om den
Frivilliga försvarsverksamhetens framtid. Vidare informerade han att Svenska
Skidskytteförbundet uttalat intresse att komma med i Skytteorganisationernas
Samarbetsdelegation (SOS) och att det formella beslutet fattas vid SOS
sammanträdet den 25 september.
9:2 Styrelseordföranden rapporterade att
• Hon kommer att representera Förbundet vid den officiella avslutningen av SM
2008 i Hässleholm den 3 oktober.
• Förbundet sänt ett telegram till Jonas Jacobsson med anledning av
framgångarna i Paralympics i Beijing

9:3 Jimmy Persson rapporterade att
• Arbetet att i detalj fastställa det nya Skyttesportförbundets organisation och
arbetsrutiner fortsätter enligt plan.
• Kansliorganisationen börjar ta form.
• SvSF startar upp ett nytt långsiktigt elitprojekt med inriktning på kommande
Olympiska spel. Till detta projekt är kopplat en rejäl breddsatsning.
9:4 Sekreteraren rapporterade att sedan den 2 september har 4.500 exemplar av
Förbundets nya rekryteringsbroschyr beställts och levererats. Kommentarerna har
uteslutande varit av positiv karaktär. Denna reaktion tillsammans med det ökande
medlemstalet och en markant ökning i försäljningen av utbildningsmaterial (jämfört
med förra året) inger hopp om en positiv utveckling för Förbundet och pistolskyttet i
Sverige.
9:5 Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• RM i Falling target 2008 kommer att genomföras i Stockholm den 6 december.
Inbjudan kommer att sändas ut med särskilt föreningsutskick
• SM i fält & precision 2009 kommer att genomföras i Skövde den 2-5 juli.
• Tävlingskommittén arbetar för att få arrangörer till 2009 års mästerskap i
magnumfältskytte och PPC.
9:6 Sune Persson rapporterade från utbildningskommitténs sammanträde den 19
september. Arbetet är främst inriktat på att revidera frågeformulären till
Pistolskyttekortet och utbildningsmaterialet avseende ”Banläggning fältskytte”.
§ 10 STADGEREVISION
Styrelseordföranden redogjorde för arbetsläget. Stadgerevisionskommittén kommer
inom en snar framtid att presentera sitt slutliga förslag (version 5) till nya stadgar för
Förbundet och normalstadgar för krets och förening. Detta förslag kommer att
behandlas av VU (24/10) och FS (8/11). Därefter kommer Förbundsstyrelsens
slutliga förslag att sändas ut till kretsar och föreningar. Detta förslag kommer
sedan att behandlas vid vinterns landsdelskonferenser. Förbundsstyrelsens
målsättning är att förelägga nästa års Förbundsmöte proposition i frågan.
Avslutningsvis underströk hon vikten av att Styrelsens ledamöter verkligen sätter
sig in i kommitténs förslag inför sammanträdet den 8 november.
§ 11 SHB (Upplaga 13)
Lena Sjögren rapporterade att Arbetsgruppens arbete i viss mån försenats men att
ambitionen är att kunna överlämna ett arbetsexemplar där nuvarande bestämmelser
lagts in i ny struktur till Regelkommittén under oktober månad.
§ 12 IT FRÅGOR
Bo Walger redogjorde för arbetsläget avseende den nya hemsidan. Det mesta är
gjort men fortfarande återstår 2-3 veckors hårt arbete innan den nya hemsidan är helt
operativ.
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget avseende ”föreningsadministrativt
program”. En arbetsgrupp bestående av kanslipersonalen och tre handplockade
föreningssekreterare (Lars Lundqvist, Roger Tiensuu, Claes Linder) har tillsatts
Arbetsgruppen kommer att träffa Christer Hällman (Chinbo) söndagen den 12/10 för
att ta fram en lämplig kravspecifikation.

Därefter kommer offert infordras av Chinbo och kravspecifikationen sändas ut till
föreningarna. Slutligen kommer konceptet att presenteras på vinterns
landsdelskonferenser varefter FS fattar beslut om eventuell upphandling
§ 13 UPPDRAG
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
14:1 Styrelseordföranden informerade att Verkställande utskottet diskuterat möjligheten
att ansluta Förbundet till World Forum of Sport Shooting Activities (WFSA).
WFSA är en internationell intresseorganisation med syfte att tillvarata skyttets
intressen på olika områden. Organisationen tillämpar tre olika sorters medlemskap
(med olika rättigheter och olika medlemsavgift). Verkställande utskottet kom efter
diskussion fram till att Förbundet med tanke på den ökande ”globaliseringen” måste
ha direkt tillgång till information om vad som händer internationellt i för vår
verksamhet vitala frågor som miljö och vapenlagstiftning. Förbundet skulle ur den
aspekten vara betjänt av ett medlemskap, men frågan har också en ekonomisk
aspekt. Efter att ha diskuterat frågan konstaterade styrelsen att beslutsunderlaget
måste kompletteras. Beslöts att bordlägga frågan och uppdrogs åt VU att utreda
frågan vidare.
14:2 Sekreteraren informerade att lagret av SM medaljer i kontrollerat silver räcker ett år
till. Av tradition utdelas medaljer i kontrollerat silver vid SM i fält & precision. Vid
Förbundets övriga SM tävlingar används förgyllda (alternativt försilvrade)
bronsmedaljer. Efter en ingående diskussion beslöt styrelsen att övergå till
förgyllda/försilvrade medaljer i samtliga discipliner från och med år 2010. Nils-Anders
Ekberg reserverade sig mot beslutet.
14:3 Sekreteraren informerade att Utredningen om den Frivilliga försvarsverksamhetens
framtid inbjudit de frivilliga försvarsorganisationerna till ett seminarium den 13
oktober och att Förbundet kommer att representeras av vice ordförande och
generalsekreterare.
14:4 Sekreteraren rapporterade att Surte-Bohus skyttegille inkommit med en skrivelse
(Bilaga originalprotokollet) med anledning av Verkställande utskottets beslut i frågan
den 29 augusti 2008. Efter diskussion formulerade Förbundsstyrelsen följande
beslut;
Till SPSF anslutna skytteföreningar inom Ale kommun har av Förbundet ansetts
tillhöra Göteborgs och Bohusläns Pistolskyttekrets. Någon anledning att ändra denna
praxis finns för närvarande inte. Eftersom Surte-Bohus Skyttegille har sitt säte i Ale
kommun skall föreningens ansökan om anslutning till SPSF prövas av Göteborgs och
Bohusläns Pistolskyttekrets. Verkställande utskottets beslut den 29/8 är därför riktigt.
Detta beslut kan inte överklagas.
Uppdrogs åt sekreteraren att meddela Surte-Bohus skyttegille beslutet.
14:5 Anna Karlsson lämnade en kort rapport rörande arbetsläget avseende sitt
utredningsuppdrag (Rekryteringsplan & ungdomskoncept).

14:6 Claes-Håkan Carlsson rapporterade att försöksverksamhet med alternativa
tävlingsformer genomförts inom Värmlands Pistolskyttekrets med anledning av
diskussionerna vid årets kretskonferens. Konstaterades att liknande initiativ tagits på
fler håll. Uppdrogs åt sekreteraren att säkerställa att dessa försök redovisas i
kommande nummer av Nationellt pistolskytte.
14:7 Bertil Johansson (Bjuv) redovisade tävlingsledningens erfarenheter från årets SM
fält & precision och föreslog vissa åtgärder för att underlätta för framtida arrangörer.
Ärendet överlämnades till Tävlingskommittén.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

