SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 12 december 2009.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 10)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Gunnar Andersson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Sune Persson
Lena Sjögren

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Douglas Swanmark
Fredrik Widemo

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga:

Sonny Svensson, ordf. valberedningen

Anmält förhinder:

Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Onsala)
Mike Winnerstig
Bengt Flodin

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Fredrik Widemo går in i stället för Mike
Winnerstig, Claes-Håkan Carlsson i stället för Peter Hjortstam och Douglas
Swanmark i stället för Bertil Johansson (Onsala)
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2009-10-03 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 6/09 och capsulam sammanträde 2009-11-02.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.

§ 6 SÄVSJÖ SC
Ordföranden rapporterade att Förbundets andelar i SSC avyttrats i enlighet med FS
protokoll 2009-10-03 och att ärendet därmed är avslutat.
§ 7 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson rapporterade att valberedningen har sitt första sammanträde den
13 december.
§ 8 KRISBEREDSKAP
Även om vi har varit förskonade så har det inträffat ett antal olyckliga händelser i vår
omvärld där skjutvapen varit inblandade. Förbundsledningen är fullt medveten om sitt
ansvar och har alltid tagit dessa frågor på fullaste allvar och en hel del förebyggande
åtgärder har vidtagits. Emellertid ansåg Verkställande utskottet att frågan skulle ses
över i sin helhet och uppdrog därför den 28/8 åt Generalsekreteraren utarbeta ett
koncept att föreläggas Förbundsstyrelsen (Bilaga till originalprotokollet)
Godkändes konceptet att, med smärre korrigeringar, ligga till grund för Förbundets
fortsatta agerande i denna fråga. Beslöts att frågan skall tas upp såväl vid nästa års
landsdelskonferenser som vid kretskonferensen den 11 juni. Konstaterades att
konceptet på sikt måste utvidgas att innefatta även andra tänkbara händelser av
kriskaraktär. Uppdrogs åt Claes-Håkan Carlsson att till sig knyta en arbetsgrupp för
att utreda frågan. Generalsekreteraren adjungerades till denna arbetsgrupp.
§ 9 REDUCERAD FÖRBUNDSSTYRELSE
Ordföranden meddelade att Verkställande utskottet gjort en kompletterande
utredning i enlighet med Förbundsstyrelsens beslut den 3/10, och presenterade
densamma (Bilaga till originalprotokollet). Förbundsstyrelsen konstaterade, efter
diskussion, att utredningen ger en klar bild av de uppgifter Förbundet har att lösa och
de resurser som disponeras för ändamålet. Däremot fordras en analys vilka
ytterligare arbetsuppgifter Förbundet kan komma att ställas inför i framtiden innan
man kan ta ställning till hur stor Förbundsstyrelsen skall vara. Beslöts att bordlägga
frågan för ytterligare utredning vilket innebär att Förbundsstyrelsen inte kommer att
förelägga Förbundsmötet 2010 proposition i denna fråga. Uppdrogs åt sekreteraren
att meddela Gävleborgs pistolskyttekrets detta beslut. Beslöts vidare att vid nästa
års landsdelskonferenser redogöra för vilka arbetsuppgifter Förbundet utför i dag och
vilka resurser som disponeras för ändamålet samt att höra kretsarnas åsikter
avseende inriktningen och omfånget av Förbundsledningens arbete.
§ 10 RAPPORTER
Förbundsordföranden utvecklade sina tankar avseende pistolskyttets och
Förbundets framtid. Han underströk särskilt vikten av att Förbundet, inför valet 2010,
kräver att de politiska partierna lämnar besked i för Förbundet viktiga frågor.
Sekreteraren rapporterade från möte med GRO/FRIV den 2 december
• De frivilliga försvarsorganisationerna fick ett erbjudande att medverka
avseende häckbildning längs kortegevägen i samband med Kronprinsessan
Victorias bröllop den 19 juni 2010. Deltagande organisationer förbinder sig att
medverka i förberedelsemöten och övningar. Medverkan sker helt på egen
bekostnad. Inga bidrag utgår. Anmälan senast den 25 januari 2010.
Uppdrogs åt Nils-Anders Ekberg att utreda huruvida Förbundet har möjlighet
att medverka samt om så befinns vara möjligt handlägga frågan.

•

•

Utredningar har genomförts avseende inkomstskatt och moms. Förslaget
innebär EG anpassning av mervärdesskattelagen och obligatorisk
skatteskyldighet för lokalhyra (det senare inget krav från EU). Regeringen
avser att efter snabbremiss förelägga riksdagen proposition i frågan i mars
2010. Förbundsledningen bevakar frågan
GRO/FRIV avvaktar regleringsbrevet (17/12). Detta har avgörande betydelse
för organisationsstöd och verksamhetsbidrag för 2010. Förbundsledningen
bevakar frågan.

§ 11 STADGEFRÅGAN
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Förslag till nya Förbundsstadgar samt nya
Normalstadgar för krets och förening är klara att föreläggas nästa års Förbundsmöte.
Normalstadgarna för förening är utformade så att de skall kunna ligga till grund för en
ansökan om medlemskap även i SvSF för de föreningar som så önskar. De har
stämts av med Riksidrottsförbundets chefsjurist och det finns ingenting som strider
mot RF:s normalstadgar för idrottsförening. Dock måste en överenskommelse med
SvSF uppnås avseende vilka tillägg som måste göras om en förening på basis av
dessa stadgar även vill tillhöra SvSF. Inledande diskussioner har förts på
chefstjänstemannanivå. Förbundsstyrelsen konstaterade att en sådan
överenskommelse är en förutsättning för att proposition i stadgefrågan skall kunna
föreläggas Förbundsmötet 2010. Uppdrogs åt sekreteraren att snarast ordna ett
möte på ordförandenivå i avsikt att få en överenskommelse till stånd. Uppdrogs
vidare åt sekreteraren att, förutsatt att överenskommelse uppnås, slutformulera
proposition i stadgefrågan.
§ 12 ADMINISTRATIVA RUTINER OCH HJÄLPMEDEL
Diskuterades möjligheterna att fullfölja tanken att ta fram ett föreningsadministrativt
program att ställa till föreningarnas förfogande. Konstaterades att Förbundet saknar
de nödvändiga ekonomiska resurserna för att genomföra detta projekt. Beslöts att
för närvarande inte gå vidare i denna fråga.
Bo Walger anmälde att Grovskyttarna i en skrivelse påtalat att årsrapporterings
programmet är behäftat med vissa brister (Bilaga orginalprotokollet). Efter att ha
diskuterat frågan beslöt Förbundsstyrelsen att tillsätta en Arbetsgrupp bestående av
Anders Khemi, Nils-Anders Ekberg, Bo Walger och Teresa Engström med uppgift att
utreda vilka eventuella brister som finns och hur man i så fall skall eliminera dessa.
Uppdrogs åt Bo Walger att besvara Grovskyttarnas skrivelse.
§ 13 MILJÖ & VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren redogjorde för vilka åtgärder som vidtagits i dessa frågor. De
remissvar som lämnats har lagts ut på hemsidan efter hand. Sekreteraren
rapporterade vidare från ett möte med i nätverket ”Svenskt Forum för jakt, skytte och
vapenfrågor” (SFJSV) ingående organisationer den 7 december. Vid mötet föreslogs
att
• I nätverket ingående organisationer betalar en årlig avgift om 5.000 kr. Detta
skulle möjligöra att SFJSV som organisation tecknar medlemskap i WFSA
(World Forum on Sport Shooting Activities) samt att nätverket kan
representeras av sin ordförande och sekreterare på WFSA:s möten och
seminarier.
• Nätverket ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket.
Beslut avses att fattas vid SFJSV:s nästa möte den 26/2 2010.
Förbundsstyrelsen godkände att dessa åtgärder vidtas.

§ 14 SHB UPPLAGA 13
Sekreteraren rapporterade att Skjuthandbok upplaga 13 är under tryck och levereras
till kansliet den 16 december. Ett exemplar per förening sänds ut med
föreningsutskick före jul.
Förbundsstyrelsen fastställde försäljningspriset till 200 kr per exemplar.
§ 15 UPPDRAG
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
§ 16 LANDSDELSKONFERENSER
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget
Landsdelskonferenser 2010 genomförs enligt följande
Öst
16-17/1 Toftagården (S Visby)
Nord
22-23/1 Umeå
Väst
6/2
Vårgårda
Syd
13/2
Alvesta
Förbundet representeras av Styrelseordföranden och Generalsekreteraren.
Dessutom kommer en Försvarsmaktsinstruktör per landsdel att medverka i syfte att
informera om denna verksamhet.
Uppdrogs åt Förbundets representanter att detaljplanera presentationen av de
centrala frågorna.
§ 17 SKJUTBANEBIDRAG
Bo Walger redovisade förslag till fördelning av tilldelat skjutbanebidrag i enlighet
med bilaga till originalprotokollet. Beslöts i enlighet med förslaget. Nils-Anders
Ekberg deltog inte i beslutet.
§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
18:1 Sune Persson rapporterade att RM Falling target (tillika uttagning till
ungdomslandskampen i januari) genomförts Stockholm den 5/12.
18:2 Sune Persson rapporterade att utbildningskommittén sänt ut en enkät till kretsarna
för att kartlägga tillgången på aktiva föreningsinstruktörer, banläggare och
vapenkontrollanter. Tyvärr är svarsfrekvensen låg varför Utbildningskommittén
kommer att gå ut med en påminnelse.
§ 19 Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet med att tillönska Förbundsstyrelsen en God
Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

