SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 26 april 2008.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 9)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
John-Åke Andersson
Lars T Andersson
Gunnar Andersson
Mia Holmebrandt
Nils-Anders Ekberg
Anders Khemi
Jan Kjellberg
Guy Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Bengt Flodin
Bertil Johansson
Sune Persson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga:

Sonny Svensson (Valnämnden)

Anmält förhinder:

Anna Karlsson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes utsänd dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2008-02-02 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 3/08 (per capsulam) och 4/08.
§ 5 FÖRBEREDELSER ORDINARIE FÖRBUNDSMÖTE
Sekreteraren redogjorde för
• Bokslut 2007 (Bilaga originalprotokollet)
• Reviderad budget 2008 (Bilaga originalprotokollet)
• Budget 2009 (Bilaga originalprotokollet)
Styrelsen godkände handlingarna att föreläggas Förbundsmötet samt beslöt att
föreslå detsamma oförändrad Förbundsavgift för 2008, dvs 600 kr per förening, 260

kr per aktiv medlem, 200 kr per aktiv familjemedlem och 10 kr per luftpistolskytt
(ungdom).
Sekreteraren redovisade vidare förslag till Verksamhetsberättelse 2007 och
Verksamhetsplan 2009 Efter smärre korrigeringar avseende
Verksamhetsberättelsens tävlingsbilaga godkändes dessa handlingar att föreläggas
Förbundsmötet. (Bilaga originalprotokollet)
Styrelsen beslöt vidare att föreslå Förbundsmötet att fastställa bifogad
Jämställdhetspolicy att gälla tills vidare.
På förslag av Medaljnämnden beslöt styrelsen om följande utmärkelser att utdelas
vid Förbundsmötet
Förbundets förtjänstmedalj i guld med eklövskrans
Jan Kjellberg
Förbundets förtjänstmedalj i guld
Anders Björck, Arne Friberg och John-Åke Andersson
Förbundets förtjänstmedalj i silver
Mia Holmebrandt, Ulf Hansson och Peter Siegel
Förbundsstyrelsens plakett i guld
Jan Kjellberg och Mia Holmebrandt
Anders Björck, Jan Kjellberg, John-Åke Andersson och Mia Holmebrandt deltog inte i
detta beslut.
Beslöts vidare att tilldela Gert Hallqvist, Hässleholms Pk utmärkelsen ”Årets
ungdomsledare”.
§ 6 VALNÄMNDEN
Sonny Svensson redovisade Valnämndens förslag (Bilaga till originalprotokollet)
§ 7 RAPPORTER
Förbundsordföranden kommenterade läget avseende blyfrågan. Han underströk
särskilt att ett fortsatt samarbete skytteorganisationerna emellan inom ramen för
Skytteorganisationernas samarbetsdelegation (SOS) i denna fråga är av yttersta vikt.
§ 8 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Mike Winnerstig rapporterade från samtal med Carina Vangstad på
Rikspolisstyrelsen. Man kan konstatera att RPS i högre grad än tidigare fokuserar på
vapensmugglingen. RPS kommer under våren (1/4 – 30/6) att sammanställa och
detaljanalysera alla vapenstölder under 2007. Någon ny FAP är inte aktuell förrän
tidigast 2009. Ett nytt möte med RPS är aktuellt i höst.
Styrelseordföranden rapporterade att hon medverkat i utbildning av
vapenhandläggare i ett flertal polismyndigheter. Dessa föreläsningar har rönt stor
uppskattning (liksom Förbundsstyrelsens åtgärd att sända ut SHB till
polismyndigheterna och sätta upp dessa på sändlistan för förbundstidningen NP)
Det ligger definitivt i Förbundets intresse att även fortsättningsvis bedriva denna typ
av verksamhet.

§ 9 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att
• De fyra skytteorganisationerna gemensamt tillskrivit Naturvårdsverket och
begärt att verket i egenskap av tillsynsmyndighet genomför ljudnivåmätningar
för ett antal ”standard” vapen i syfte att uppdatera de emissionsdata som
redovisas i ”Naturvårdsverkets meddelande nr 7 1984, tabell 1”
• De fyra skytteorganisationerna gemensamt tillskrivit berörda departement och
myndigheter med anledning av Kemikalieinspektionens uppdrag att utreda
möjligheterna att införa ekonomiska styrmedel gällande bly i ammunition samt
att skrivelsen kommer att publiceras i NP2/08.
• De fyra skytteorganisationerna beslutat (inom ramen för SOS) att inte
underteckna någon frivillig överenskommelse med regeringen (i avsikt att
minska användningen av och riskerna med bly i ammunition), förrän klarhet
vunnits vad Kemikalieinspektionens uppdrag innebär för
skytteorganisationerna.
• De fyra skytteorganisationerna, på Förbundets initiativ, kommit överens om att
framställa en ny vitbok med inriktning på kulfångsproblematiken.
Miljövetenskapliga rådet (Ulf Qvarfort och Per Leffler) har fått uppdraget som
skall vara slutfört senast den 1/9. De fyra skytteorganisationerna har också
gemensamt sökt medel ur Kronprinsessan Margaretas Landsstormsfond för
detta ändamål.
• Kemikalieinspektionen, med anledning av detta uppdrag kallat till en hearing
den 5/5 och att Förbundet vid detta tillfälle kommer att representeras av Mike
Winnerstig och sekreteraren.
Sekreteraren rapporterade vidare från intressentmötet i Åmotfors den 21-22/4. I
mötet (som tillkommit med anledning av Kemikalieinspektionens uppdrag)
medverkade i huvudsak skytteorganisationerna, jägarorganisationerna och berörda
företag. Närvarande organisationer beslöt att
• Med anledning av Kemikalieinspektionens uppdrag sända en gemensam
skrivelse till Miljödepartementet med kopia för kännedom till berörda
departement och myndigheter (Bilaga originalprotokollet)
• Upprätta ett nätverk för ömsesidig information rörande ärenden av gemensamt
intresse.
• Utreda behovet av och möjligheterna att etablera ett gemensamt ”Forum”. En
arbetsgrupp tillsattes med uppgift att genomföra en förstudie. Resultatet skall
vara klart att föreläggas respektive styrelser under hösten.
Styrelseordföranden gav en kort presentation av WFSA (internationell
intresseorganisation för skytterelaterade organisationer). Förbundsstyrelsen
konstaterade att miljöfrågornas ”internationalisering” innebär att Förbundet måste få
tillgång till information om vad som händer internationellt varför någon form av
koppling till WFSA är att rekommendera. Efter diskussion beslöt styrelsen att
avvakta ovan nämnd förstudie innan man tar slutlig ställning i denna fråga.
§ 10 PROPOSITIONER / MOTIONER
Sekreteraren rapporterade att det inte varit möjligt att åstadkomma en ny för
skytteorganisationerna gemensam Miljöpolicy på den korta tid som stått till buds,
varför proposition i frågan inte kan föreläggas till årets Förbundsmöte. Sammanlagt
föreligger nio motioner. Dessa behandlades i enlighet med bilaga 1. Guy Persson
reserverade sig mot beslutet avseende förslag 6 och Mia Holmebrandt mot beslutet
avseende förslag 9.

Verkställande utskottet hade föreslagit avslag på förslag 8. Motförslag innebärande
att Förbundsstyrelsen skulle se över klassificeringsbestämmelserna generellt inför
upplaga 13 av SHB och att motionen därmed skulle anses besvarad väcktes.
Förbundsstyrelsen beslöt, efter votering som utföll 5-5, i enlighet med motförslaget
varvid ordförandens röst fällde utslaget.
§ 11 SKRIVELSE FRÅN STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS
Sekreteraren rapporterade att han i enlighet med FS beslut den 2/2 återemitterat
frågan om ny medaljleverantör till ÖSM och besvarat Stockholmskretsens skrivelse
av den 22/1. Sekreteraren rapporterade vidare att han mottagit ett svar från ÖSM
kommitténs ordförande och en av detta svar betingad ny skrivelse från Stockholms
pistolskyttekrets. (Bilaga originalprotokollet).
Konstaterades att nuvarande, av landsdelarna antagna bestämmelser / stadgar
gäller intill dess Förbundsstyrelsen utfärdar en för samtliga landsdelar gällande
arbetsbeskrivning som reglerar landsdelarnas status, uppgifter, skyldigheter och
former för beslutsfattande.
Förbundsstyrelsen kommer i enlighet med sitt beslut den 2/2 att utfärda sådan
arbetsbeskrivning. Beslöts att arbetsbeskrivningen, efter att ha presenterats vid
kretskonferensen, skall utfärdas snarast möjligt. Uppdrogs åt sekreteraren att utifrån
detta beslut besvara Stockholmskretsens skrivelse. Nils-Anders Ekberg och Lena
Sjögren deltog inte i beslutet.
§ 12 KRETSKONFERENS 2008
Beslöts att huvudtemat för årets kretskonferens skall vara stadgerevisionen.
Dessutom skall utförlig information lämnas avseende miljöfrågor,
vapenlagstiftningsfrågor och arbetet med upplaga 13 av SHB.
Uppdrogs åt styrelseordföranden och sekreteraren att detaljplanera konferensen
och förelägga Verkställande utskottet planen den 17/5. Beslöts att eventuellt
underlag för konferensen skall sändas ut till anmälda delegater snarast efter den
17/5.
§ 13 SHB
Lars T Andersson redogjorde för arbetsläget avseende upplaga 13 av SHB. Arbetet
fortskrider i enlighet med plan. Arbetsgruppen kommer under september att
överlämna ett arbetsexemplar till Regelkommittén där nuvarande bestämmelser lagts
in i ny struktur. Arbetsgruppen kommer samtidigt att överlämna en lista över de
felaktigheter, tvetydigheter och oklarheter i regelverket som man noterat under
arbetets gång. Lars t. Andersson kommer att presentera arbetsgruppens förslag vid
årets kretskonferens.
Sekreteraren anmälde förfrågan inkommit från Norrbottens pistolskyttekrets
huruvida rabatt kunde beviljas vid inköp av ett större parti SHB för återförsäljning i
samband med tävlingar. Efter att ha diskuterat frågan beslöt styrelsen att de kretsar
som åtar sig att agera återförsäljare och beställer minst 100 exemplar får en rabatt
på 10% (exklusive fraktkostnader). Förutsättningen är att skjuthandböckerna säljs till
fastställt pris (100 kr). Beslutet gäller med omedelbar verkan.
§ 14 STADGEREVISION
Birgitta Rundberg avrapporterade arbetsläget. Stadgerevisionskommittén kommer
vid VU sammanträdet den 17/5 att presentera förslag på ett antal ”principområden”
som behöver diskuteras närmare.

Avsikten är att dessa frågor skall diskuteras vid årets kretskonferens. Därefter
kommer Stadgerevisionskommittén att utarbeta konkreta förslag till nya
Förbundsstadgar och nya normalstadgar för krets och förening. Efter sedvanlig
behandling i Verkställande utskottet och Förbundsstyrelsen föreläggs förslaget 2009
års landsdelskonferenser. Målsättningen är att lämna proposition i ärendet till
Förbundsmötet 2009.
§ 15 IT FRÅGOR
Bo Walger redogjorde för arbetsläget avseende den nya hemsidan. Arbetet löper
enligt plan och målsättningen är att hemsidan skall vara operativ senast till hösten.
Styrelseordföranden rapporterade att såväl resultatet av utsänd enkät som de
synpunkter som framförts vid årets landsdelskonferenser visar att det föreligger
intresse av ett föreningsadministrativt program. Beslöts att upprätta en
kravspecifikation över vilka funktioner ett sådant program skall innehålla samt vad en
eventuell upphandling skulle kosta.
§ 16 UPPDRAG / ANMÄLNINGAR
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
Mia Holmebrandt rapporterade att Gotlands pistolskyttekrets genomför
banläggarutbildning 10-11/6
Sune Persson rapporterade från Sävsjö Ekonomiska Förenings årsstämma.
§ 17 UTBILDNINGSÄRENDEN
Bo Walger rapporterade från Utbildningskommitténs sammanträde den 25/4. På
förslag av Utbildningskommittén beslöt styrelsen att
• Förordna Jan Åke Nilsson till Riksinstruktör med ansvar för landsdel Nord.
• Fastställa Grunddokumentet ”SPSF Utbildningsorganisation” (Bilaga 2)
• Studiematerialet i samband med Pistolskyttekortsutbildning skall bestå av
”Grundutbildning” och SHB. (sammanlagd kostnad 190 kr)
Han rapporterade vidare att
• kanslisystemet ger möjligheter till ny och arbetssparande form av
utbildningsbevis (kretsinstruktörer, klubbinstruktörer, banläggare etc). Uppdrogs
åt Walger att utreda frågan närmare.
• Utbildningskommittén reviderat utbildningsmaterialet för banläggarutbildning och
att detta kommer att kunna tillverkas ”print on demand” med hjälp av kansliets
nya kopiator.
§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
18:1 John-Åke Andersson anmälde att han alltför sent uppmärksammat ändringen i SHB
2:1:4, där ordet ”bör” bytts ut mot ”skall” när det gäller ammunitionskontroll
vapengrupp A vid landsdelsmästerskap. Då han av tidsbrist inte kan leva upp till
detta ansökte han därför om dispens från nämnda bestämmelse vid SSM fält 2008.
Styrelsen beslöt bevilja den av Andersson begärda dispensen.
18:2 Mike Winnerstig påtalade behovet att stärka de klassiska tjänstevapnens ställning
inom Förbundet och presenterade en idéskiss hur detta skulle kunna gå till.
Uppdrogs åt Winnerstig att i dialog med Regelkommittén och VU vidareutveckla
idén och återkomma med ett fullödigt koncept.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

