SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF konstituerande
styrelsesammanträde på Nordic Stea
Hotel, Stockholm söndagen den 14 juni
2009.

Närvarande ledamöter:

Suppleanter:

Adjungerade:

Anders Björck, förbundsordförande
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson, Onsala
Bertil Johansson, Bjuv
Anders Khemi
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig
Claes-Håkan Carlsson
Bengt Flodin
Douglas Swanmark
Fredrik Widemo
Bo Walger
Mats Stoltz, sekreterare

§1

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Douglas Swanmark
och Fredrik Widemo välkomna i styrelsen.

§2

Till vice ordförande för ett år nyvaldes Mike Winnerstig.

§3

Beslöts att Förbundets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av Birgitta
Rundberg och Mats Stoltz, två i förening eller av någon av dessa två i förening
med endera Bo Walger, Teresa Engström eller Yvonne Ericson. I ekonomiska
ärenden, inklusive värdepappersförsäljning och uttag från konto, uthämtning av
värdepost samt andra rutinärenden inom ramen för praxis får firman tecknas av
Mats Stoltz, Bo Walger, Teresa Engström och Yvonne Ericsson var för sig.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§4

Till Förbundets representant i Centralförbundet Folk och Försvars
representantförsamling valdes Mats Stoltz.

§5

Till ledamöter i Förbundets Medaljnämnd utsågs Birgitta Rundberg och Sune
Persson med Anders Khemi och Nils-Anders Ekberg som suppleanter. Till
föredragande utsågs generalsekreteraren.

§6

Till ledamöter i Förbundets Verkställande utskott för ett år utsågs Birgitta
Rundberg, tillika ordförande samt Mike Winnerstig, Nils-Anders Ekberg, Sune
Persson och Anders Khemi. Till utskottet adjungeras generalsekreteraren och Bo
Walger.

§7

Till ordförande i kommittéerna utsågs,
Tävlingskommittén.
Nils-Anders Ekberg
Utbildningskommittén:
Sune Persson
Tekniska kommittén:
Bertil Johansson, Onsala.
Regelkommittén:
Bo Walger
Ekonomikommittén:
Mats Stoltz
Till Presstalesman utsågs Mike Winnerstig

§8

Följande principer konfirmerades rörande Förbundsstyrelsens representation vid
Förbundets mästerskapstävlingar:
Vid SM Fält & precision representeras FS av styrelseordföranden samt
tävlingskommitténs ordförande.
Vid övriga SM/RM representeras FS av Tävlingskommitténs ordförande samt
ytterligare en person enligt Tävlingskommitténs bestämmande.

§9

Konfirmerades följande sammanträdesplan för hösten 2009
FS:
VU:

3/10, 12/12
19/9, 23/10

§ 10

Nils-Anders Ekberg meddelade att såväl Jönköping som Boden ansökt om SM i
PPC 2010. Diskuterades frågan. Förbundsstyrelsen konfirmerade den
övergripande principen att alla kretsar måste beredas möjlighet att arrangera
Förbundets mästerskapstävlingar. Ingen krets får diskrimineras av geografiska
skäl. Beslöts att återremittera det aktuella fallet till Tävlingskommittén för
beslut.

§ 11

Diskuterades erfarenheter från årets Förbundsmöte. Beslöts att endast ordinarie
styrelseledamöter respektive ordinarie kretsrepresentant äger rätt att delta i
omröstningar som avgörs med acklamation. Beslöts vidare att kretsarnas
ordinarie representanter vid ”provomröstningar” skall hålla upp kretsskylten.
Beslöts slutligen att dessa regler årligen skall delges delegaterna innan
Förbundsmötesförhandlingarna inleds. Uppdrogs åt Förbundskansliet att utreda
möjligheterna till ytterligare åtgärder i syfte att förbättra rutinerna avseende
motionsbehandlingen (exempelvis antalet röster på kretsskylten).

§ 12

Sune Persson meddelade att Utbildningskommittén tagit fram ett
utbildningshäfte avseende banläggning. Beslöts att kansliet omgående skall
sända ut materialet till samtliga styrelseledamöter och suppleanter för påseende
och att eventuella synpunkter skall vara Sune Persson till handa senast den 15
september.

§ 13

Ordföranden tackade ledamöterna och tillönskade alla en trevlig sommar och
förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

