SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Scandic Star Hotell,
Sollentuna, lördagen den 18 april 2009.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 9)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Gunnar Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Anders Khemi
Sune Persson
Guy Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Bertil Johansson (Bjuv)

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga:

Sonny Svensson, Valnämnden
Claes Linder, Förbundsjurist

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)
Bengt Flodin
Anna Karlsson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Bertil Johansson (Bjuv) går in i stället för Bertil Johansson
(Onsala)
§ 2 Fastställdes utdelad dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2009-02-21 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 2/09.
§ 5 FÖRBEREDELSER ORDINARIE FÖRBUNDSMÖTE
Sekreteraren redogjorde för
• Bokslut 2008 (Bilaga originalprotokollet)
• Reviderad budget 2009 (Bilaga originalprotokollet)
• Budget 2010 (Bilaga originalprotokollet)
Styrelsen godkände handlingarna att föreläggas Förbundsmötet.

Konfirmerades tidigare beslut att föreslå Förbundsmötet oförändrad Förbundsavgift
för 2010, 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 2008 och
Verksamhetsplan 2010. Godkändes dessa handlingar att föreläggas Förbundsmötet.
(Bilaga originalprotokollet)
På förslag av Medaljnämnden beslöt styrelsen om följande utmärkelser att utdelas
vid Förbundsmötet
Förbundets förtjänstmedalj i guld
Guy Persson
Förbundets förtjänstmedalj i silver
Nils-Anders Ekberg, Claes Linder
Förbundsstyrelsens plakett i guld
Guy Persson
Nils-Anders Ekberg och Guy Persson deltog inte i detta beslut.
Beslöts vidare att tilldela Bertil Krokhammar, Bräkne-Hoby utmärkelsen ”Årets
ungdomsledare”.
§ 6 VALNÄMNDEN
Sonny Svensson redovisade Valnämndens förslag (Bilaga till originalprotokollet)
§ 7 SÄVSJÖ SC
Birgitta Rundberg redogjorde för läget avseende Sävsjö Skyttecenter. Diskuterades
frågan i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
§ 8 FÖRBUNDETS STATUS SOM FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION
Sekreteraren redogjorde för läget. Han konstaterade att regeringen i sin
inriktningsproposition anmält att man avser att föreslå riksdagen att anslaget 1.10
Stöd till frivilliga försvarsorganisationer (organisationsstödet) skall tas bort ur
statsbudgeten från och med 2010. Avsikten är att verksamheten fortsättningsvis
uteslutande skall finansieras med overheadpengar från utförda uppdrag. Förbundet
har aldrig haft del i anslag 1.10 då vi tidigare inte haft några uppdrag. Då Förbundet
numera har direkta uppdrag och därmed är kvalificerat för organisationsstöd är det
av vitalt intresse att anslag 1.10 blir kvar. Förbundet har därför, tillsammans med
Svenska Lottakåren, sänt in en gemensam skrivelse i frågan till samtliga ledamöter i
Försvarsutskottet och Försvarsdepartementet (Bilaga 2). Uppdrogs åt
Framtidsgruppen att, i samverkan med övriga frivilliga försvarsorganisationer bevaka
denna fråga.
§ 9 RAPPORTER
Förbundsordföranden utvecklade sina tankar avseende pistolskyttets och
Förbundets framtid. Han underströk särskilt vikten av vi gör allt som möjligt är för att
undvika att Sverige drabbas av den typ av katastrofala vapenrelaterade händelser
som den senaste tiden drabbat vår omvärld. Då detta är en hotbild som är
gemensam för samtliga skytteorganisationer har Förbundet lyft upp frågan som
huvudfråga vid nästa sammanträde med Skytteorganisationernas
Samarbetsdelegation (SOS).

§ 10 STADGEREVISION
Diskuterades frågan i enlighet med bilaga till originalprotokollet
§ 11 MOTIONER
Sekreteraren anmälde att sammanlagt 13 motioner inkommit. Dessa behandlades i
enlighet med bilaga 1. Beslöts att göra en sista avstämning i samband med
styrelsesammanträdet före Förbundsmötet den 14 juni. Konstaterades vidare att
kretsarnas handläggning av motionerna understundom varit bristfällig varför rutinerna
bör ses över. Beslöts att ta upp denna fråga på årets kretskonferens.
§ 12 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att
• Förbundet fått förslag till ändring av FAP 551-3 på remiss. Förslaget innebar
ändringar av formell natur, skärpta regler för vapenhandlare samt att IPSC
förs upp i bilaga 1 Sammanslutningars vapeninnehav. Förbundet har förklarat
sig inte ha något att erinra mot dessa ändringar.
• Regeringen har gett hovrättsrådet Kazimir Åberg i uppdrag att utreda vissa
frågor rörande vapenlagstiftningen. I uppdraget ingår att överväga vilka krav
på aktivt medlemskap i en skytteförening som skall ställas för att få
vapenlicens. Den del av uppdraget som är kopplat till Sveriges internationella
åtaganden skall redovisas den 15 juni 2009. Slutredovisning skall ske senast
den 16 november 2009. Uppdrogs åt Framtidsgruppen att, i samverkan med
Nätverket handlägga frågan.
§ 13 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att
• Arbetet med att ta fram ett kontrollprogram med koppling till Vitboken samt
den PM avseende blyhygien som nämns i överenskommelsen med
Miljödepartementet fortskrider.
• En särskild utredare har fått i uppdrag att se över miljömålssystemet.
Uppdraget innebär att utreda och föreslå förändringar i systemets struktur och
organisation. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september. Uppdrogs
åt Framtidsgruppen att, i samverkan med Nätverket bevaka frågan.
§ 14 KRETSKONFERENS 2009
Diskuterades kretskonferensen. Konstaterades att Stadgerevisionen och
Långtidsplan för mästerskapstävlingarna kommer att bli huvudteman. Uppdrogs åt
styrelseordföranden och generalsekreteraren att, i samråd med Verkställande
utskottet, detaljplanera konferensen.
§ 15 SHB
Bo Walger rapporterade att arbetet med Skjuthandbok upplaga 13 går enligt plan.
§ 16 UPPDRAG
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
17:1 Nils-Anders Ekberg anmälde att Verkställande Utskottet den 27/3 beslutat föreslå
Förbundsstyrelsen att
• Införa klass H 70 vid SM i springskytte från och med 2009.
• Tilldela PPC sm status från och med 2010.
Styrelsen beslöt i enlighet med Verkställande utskottets förslag.

17:2 Guy Persson efterlyste tydligare rutiner vad avser inbjudan till Förbundets
mästerskapstävlingar. Beslöts att uppdra åt Ordföranden i Tävlingskommittén att se
ta fram förslag till rutiner att, efter fastställande av Verkställande utskottet,
presenteras vid årets kretskonferens.
Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Bilaga 1 FS sammanträde 2009-04-18
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Motioner till Förbundsmötet 2009 med förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut enligt nedan om förslagen till
årets Förbundsmöte.
Förslag 1

Sänkt avtryckarvikt B vapen (Mike W)
Göteborgs & Bohusläns pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes:16
Avstyrkes: 3

Förslag till beslut:
Att ISSF beslutat ändra minimivikten för tryckets hårdhet till 1000 g
innebär problem för det nationella pistolskyttet. Att fabrikanterna på sikt
kommer att anpassa sig till de internationella bestämmelserna är högst
sannolikt. Detta gäller i första hand vapen i kaliber .32 S&W Long och .38
spl. Å andra sidan används inom vapengrupp B ett icke obetydligt antal
vapentyper och kalibrar där det är förenat med avsevärda svårigheter att
minska tycket till 1000 g. En anpassning till ISSF skulle således innebära
en nackdel för denna kategori av skyttar. Samtidigt är många av de vapen
som redan i dag används inom vapengrupp B av grovpistolkaraktär, dvs
redan anpassade till ISSF:s regler med anatomiska kolvar,
inställningsbara avtryck etc. Detta innebär att sportsliga olikheter redan
föreligger. I beaktande av detta och Förbundets strävan att inte i onödan
försvåra utövandet av olika skyttegrenar bör en anpassning till ISSF:s
regler därför kunna anses rimlig vad avser vapengrupp B.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att bifalla motionen.
Förslag 2

Ändrad avtryckarvikt B vapen och revolver (Mike W)
Blekinge pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes:10
Avstyrkes: 8
Avstår:
1

Förslag till beslut:
Vad beträffar harmonisering av reglerna mellan ISSF och det nationella
skyttet avseende vapengrupp B hänvisas till förslaget till beslut avseende
motion 1. Vad gäller vapengrupp R är det så att flertalet av de vapen som
används i denna vapengrupp inte har lätt omställbara tryck och att det
dessutom ofta är svårt att ur funktions- och säkerhetsperspektiv minska
trycket till 1000 g. Vapengrupp R har dessutom vissa historiska likheter
med tjänstevapenskyttet i vapengrupp A varför samma avtryckarvikt måste
gälla för båda dessa vapengrupper. Därför bör nuvarande bestämmelser
(1360 g) behållas vad gäller dessa båda vapengrupper.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen

Förslag 3

Ändrade regler anslagsenergi
Dalarnas pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Nils-Anders E)

Tillstyrkes: 13
Avstyrkes:
4
Eget förslag: 1
Inget yrkande: 1

Förslag till beslut:
Styrelsen konstaterar efter genomförda provskjutningar (mars 2009) att
reglerna för anslagsenergi avseende 7,65 Browning (.32ACP) måste
utredas noggrant. Regelkommittén kommer därför att utreda frågan under
2009 i syfte att finna en ny relevant nivå för anslagsenergi varefter
bestämmelserna kommer att anpassas till denna nivå i upplaga 13 av SHB
som träder i kraft 2010. Kontroll av anslagsenergi kommer att genomföras
i enlighet med nu gällande regler. Dock skall skytt som inte klarar kravet
på anslagsenergi avseende 7,65 Browning (.32 ACP) inte diskvalificeras
innan de nya reglerna träder i kraft med SHB upplaga 13.
Motionen anses därmed är besvarad.
Förslag 4

Ändrade regler stödhand veteran Ä
Malmöhus pistolskyttekrets

(Anders K)

Kretsarnas remissvar
Tillstyrkes:
11
Avstyrkes:
7
Bordlägges:
1
Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår i enlighet med andemeningen i förslagen 4, 5 och 6 att
skrivningen i D.4 av SHB ändras till ”Skytt som tävlar i klass Veteran Ä får
skjuta med stödhand på samtliga skjutstationer” i upplaga 13 som träder i
kraft 2010.
Motionen anses därmed besvarad
Förslag 5

Borttagande av rätt till stödhand i fält för Veteran Ä
Malmöhus pistolskyttekrets

(Anders K)

Kretsarnas remissvar
Tillstyrkes:
8
Avstyrkes:
10
Bordlägges:
1
Förslag till beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till förslag 4
Förslag 6

Lika förutsättningar i fältskytte vapengrupp A, B & R
Malmöhus pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes: 11
Avstyrkes: 7
Bordlägges: 1

(Anders K.)

Förslag till beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till förslag 4.
Förslag 7

(Anders K)

Fasta fordringar för standardmedalj i fältskytte
Malmöhus pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes: 6
Avstyrkes: 12
Eget förslag: 1

Förslag till beslut:
Styrelsen konstaterar att det föreligger en avsevärd skillnad mellan
precisionsskjutning och fältskjutning så till vida att ingen fältskjutning är
den andra lik vad avser svårighetsgrad.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen.
Förslag 8

Sammanslagning Vet Ä och Vet Y
Dalarnas pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Sune.P)

Tillstyrkes: 5
Avstyrkes: 14

Förslag till beslut:
Styrelsen anser inte att motionärens motiv har täckning i större delen i
landet och finner därför inte anledning att tillstyrka denna motion.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen.
Förslag 9

Ändring så att den som tillhör klass 3 inte får tävla i
Veteranklass
Göteborgs- & Bohusläns pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Sune P)

Tillstyrkes: 2
Avstyrkes: 17

Förslag till beslut:
Styrelsen finner inget skäl att beröva en veteran rätten att tävla i
veteranklass. Snarare skulle en sådan begränsning innebära en
nedvärdering av veteranklasserna.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen.
Förslag 10

Ändring SHB avseende regler Hederspriser (Peter H)
Värmlands pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes: 11
Avstyrkes: 8

Förslag till beslut:
Styrelsen inser behovet att hålla nere kostnaderna och finner det positivt
att arrangören ges denna möjlighet.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att bifalla motionen

Förslag 11

Ändrad tidpunkt för SM precision & fält
Gävleborgs pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Birgitta R)

Tillstyrkes: 5
Avstyrkes: 14

Förslag till beslut:
SM precision & fält är deltagarmässigt en för den svenska skytterörelsen
unik tävling med klar karaktär av folkfest. Styrelsen anser det viktigt att
tävlingen behåller sin status av Förbundets flaggskepp. En förutsättning
för att så skall förbli fallet är att tävlingen förläggs till en tid då skyttarna
har möjlighet att medverka. Det kan tilläggas att andra
skytteorganisationer prövat det av motionären föreslagna konceptet med
mindre lyckat resultat.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen
Förslag 12

Förändrade kompetenskrav för tillstånd inneha vapen (Lars T. A)
Stockholms pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

Tillstyrkes: 10
Avstyrkes: 9

Förslag till beslut:
Styrelsen inser problematiken som är en naturlig följd av att pistolskyttet
utvecklats och Förbundets utbud av olika discipliner breddats. Styrelsen är
därför villig att utreda frågan i enlighet med motionärens önskan
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att bifalla motionen.
Förslag 13

Införande av ny klass i pistolskytte
Älvsborgs pistolskyttekrets
Kretsarnas remissvar

(Lena S.)

Tillstyrkes: 1
Avstyrkes: 17

Förslag till beslut:
Styrelsen finner inte att det föreligger något behov av ytterligare en klass
inom precision respektive fältskjutning. Snarare är det tveksamt om det
finns underlag för en sådan klass.
Styrelsen föreslår Förbundsmötet att avslå motionen.

Bilaga 2 FS sammanträde 2009-04-18
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
SVENSKA LOTTAKÅREN
Stockholm den 8 april 2009
Ledamöterna i Försvarsutskottet
Försvarsdepartementet för kännedom
Angående propositionen 2008/09 Ett användbart försvar
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och Svenska Lottakåren (SLK) är båda frivilliga
försvarsorganisationer. Även om vi skiljer oss åt vad gäller organisation och inriktning har
vi ändå identifierat nedanstående gemensamma problem med anledning av propositionen
2008/09 ”Ett användbart försvar”. Därav denna skrivelse.
Vi konstaterar att regeringen avser att, med hänvisning till att stödet till frivillig
försvarsverksamhet bör riktas till verksamhet i stället för organisationer, föreslå riksdagen
att anslaget 1:10 (stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret) inte längre
ska finnas uppfört på statsbudgeten.(6.8.4 Finansiering av frivillig försvarsverksamhet)
Vi anser det självklart att det är verksamheten som skall prioriteras och såväl SLK som
SPSF är också verksamhetsinriktade och utbildar endast mot behov. Men vi hävdar också
bestämt att förutsättningen för att kunna bedriva verksamhet är att man disponerar en viss
grundorganisation, något som regeringen medger i 6.8.2 (behovet av frivillig
försvarsverksamhet) ”Sådana uppdrag ska ges mot bakgrund av att det också finns
möjligheter för dessa organisationer att söka organisationsstöd för sin grundläggande
föreningsverksamhet”.
Vi ser en diskrepans mellan 6.8.4 och 6.8.2 vilket definitivt inte minskar vår oro för
framtiden. Skulle de frivilliga försvarsorganisationerna i framtiden tvingas finansiera den för
verksamheten nödvändiga basorganisationen med overheadkostnader på utförda uppdrag
(vilket är utredarens uppfattning och som vi förstår det även regeringens intention)
kommer det, som vi påtalat i våra remissvar att få allvarliga konsekvenser för
frivilligverksamheten.
En sådan finansieringsmodell förutsätter att de frivilliga försvarsorganisationerna
långsiktigt garanteras uppdrag av tillräcklig omfattning. Detta kan inte garanteras. Det finns
också en begränsning hur mycket overhead man kan ta ut. ”Kunden” skall ju helst ha råd
att ”köpa produkten”. Modellen innehåller således osäkerhetsmoment som gör det högst
osäkert om de frivilliga försvarsorganisationerna i framtiden kommer att kunna behålla den
grundorganisation av anställda som är en absolut förutsättning för fortsatt verksamhet. Vi
är därför utomordentligt skeptiska till att helt avskaffa organisationsstödet och uteslutande
hänvisa de frivilliga försvarsorganisationerna till i uppdragen inlagda overheadkostnader.
Risken är uppenbar att en sådan åtgärd snarare försvårar möjligheten att bedriva en
effektiv verksamhet och i sämsta fall till att frivilligheten upphör. SPSF har av olika
anledningar inte haft något organisationsstöd alls från Försvarsmakten och har därför
tvingats finansiera sin frivilliga försvarsverksamhet med overheadkostnader från de
utbildningsuppdrag som organisationen utfört. Svenska pistolskytteförbundet är således
den enda frivilliga försvarsorganisation som i dag har erfarenheter av det system
regeringen föreslår och dessa erfarenheter är inte odelat positiva. Intäkterna täcker inte

kostnaderna fullt ut och att genomföra en i sig nödvändig förstärkning av administration på
dessa premisser har varit otänkbart.
Vår gemensamma uppfattning är att ett begränsat organisationsstöd som säkerställer
möjligheterna att upprätthålla en basal kansli- och administrationsfunktion är en absolut
förutsättning för att de frivilliga försvarsorganisationerna skall kunna verka och utföra de
uppdrag samhället efterfrågar. En uppfattning som enligt inlämnade remissvar delas av
Försvarsmakten, MSB och alla övriga ”tunga” remissinstanser. Det är viktigt att berörda
myndigheter tar tillvara det engagemang och de kunskaper som vi bidrar med, inte minst i
folkförankringssyfte och med hänsyn till det kommande personalförsörjningssystemet.,
samt att genom att likt i Folkrörelseutredningen, ”Rörelser i tiden” (SOU: 2007:66) och i
överenskommelsen mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala
området och Sveriges Kommuner och Landsting, bejaka enskilda identiteter och mångfald.
Ett ekonomiskt organisationsbidrag är förutsättningen för att andra typer av
verksamhetsbidrag och uppdragsersättningar skall fungera väl. Om enbart de ekonomiska
målen får styra är det inte säkert att utfallet samhällsekonomiskt blir till det bästa.
Vi hoppas därför att Försvarsutskottet beaktar dessa synpunkter under frågans fortsatta
beredning.
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Mats Stoltz
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