SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 21 februari 2009.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 11)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Anders Khemi
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Bertil Johansson (Bjuv)
Bengt Flodin
Claes-Håkan Carlsson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Guy Persson
Bertil Johansson (Onsala)
Anna Karlsson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Bertil Johansson (Bjuv) går in i stället för Guy
Persson och Claes-Håkan Carlsson i stället för Bertil Johansson (Onsala).
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2008-11-08 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 8/08 (per capsulam) och 1/09 samt protokoll från
sammanträde med Skytteorganisationernas Samarbetsorganisation den 10/2 2009
(Bilaga 1)
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren rapporterade att bokslutsarbetet pågår samt redogjorde för det
ekonomiska läget.
§ 6 SÄVSJÖ SC
Birgitta Rundberg rapporterade från ett ägarsamråd med Sävsjö SC ekonomisk
förening den 12/2. Vid detta tillfälle väcktes förslag att SSC skulle lösa ett banklån

och att ägarna i stället skulle låna ut motsvarande summa till SSC till låg ränta.
Diskuterades förslag till överenskommelse om lån (Bilaga originalprotokollet)
Konstaterades att förslaget skulle innebära att Förbundet lånar ut 750.000 kr till
1.268% ränta samt att lånet skulle vara slutamorterat 2034. Konstaterades att
Förbundet inte har möjlighet att låna ut pengar till SCC. Förbundsstyrelsen
beslöt enhälligt att avslå denna begäran och uppdrog åt sekreteraren att meddela
berörda parter beslutet.
§ 7 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET 2009
Sekreteraren rapporterade att
•
•
•

•

•

Kretskonferens och FM genomförs den 13/6 respektive den 14/6 på Nordic
Sea hotell samt att lokal och hotellrum är bokade.
Medaljkommittén sammanträder den 17/4
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2008 liksom budget och
verksamhetsplan för 2010 kommer att vara klara till Förbundsstyrelsens
sammanträde den 18/4.
Tretton (13) motioner inkommit. Dessa har sänts ut till kretsar och föreningar.
Motionerna kommer att behandlas av VU (27/3) och FS (18/4) i vederbörlig
ordning.
Verkställande utskottet av tidsmässiga skäl beslutat att inte väcka proposition
till årets Förbundsmöte avseende ”Reducerad Förbundsstyrelse” och
”Reviderade stadgar”. Avsikten är att väcka proposition i dessa frågor till
Förbundsmötet 2010. Förbundsstyrelsen bekräftade Verkställande utskottets
beslut.

Beslöts att föreslå Förbundsmötet att besluta om oförändrade avgifter avseende
2010.
§ 8 STADGEREVISION
Birgitta Rundberg sammanfattade läget
• Frågan har behandlats på landsdelskonferenserna.
• Förslaget måste nu ses över utifrån de synpunkter som framkommit vid
landsdelskonferenserna (och direkt från föreningar och medlemmar).
• Särskilt skall möjligheten för föreningarna att tillhöra flera skytteorganisationer
utredas.
• Förbundsledningen har därför beslutat att inte väcka proposition i frågan till
årets Förbundsmöte.
• Målsättningen är att väcka proposition till Förbundsmötet 2010.
• Detta innebär att Förbundsledningen måste presentera ett reviderat förslag till
stadgar att diskuteras vid kretskonferensen 2009.
Uppdrogs åt stadgerevisionskommittén att se över frågan och presentera ett
reviderat förslag att diskuteras vid styrelsesammanträdet den 18 april.
Beslöts i enlighet med § 7 i protokoll från SOS sammanträde den 10/2 att SPSF inte
skall begagna sig av den rätt till representation i SvSF:s styrelse som nu gällande
stadgar ger rätt till.
§ 9 RAPPORTER
Förbundsordföranden utvecklade sina tankar med anledning av Frivilligutredningen
och SOS sammanträdet den 10/2. Han underströk särskilt att SOS fyller en viktig
funktion även framgent, särskilt som organisationen breddats till att även omfatta

Skidskytteförbundet. Förbundsordföranden påtalade också att det är hög tid att börja
planera Förbundets 75 årsjubileum som infaller 2011. Efter att ha diskuterat frågan
uppdrog Förbundsstyrelsen åt Förbundsordföranden att i samråd med
Generalsekreteraren planera detta jubileum.
§ 10 SAMMANTRÄDESPLAN
Fastställdes följande sammanträdesplan för 2009
Verkställande Utskottet: 27/3, 22/5, 19/9, 23/10
Förbundsstyrelsen:
18/4, 13/6, 14/6, 3/10, 12/12
Kretskonferens:
13/6
Förbundsmöte:
14/6
§ 11 UTBILDNINGSÄRENDEN
Sune Persson rapporterade från Utbildningskommitténs sammanträde den 20/2
•
•
•
•

Frågeformuläret till pistolskyttekortet har omarbetats. Det nya formuläret
kommer successivt att tas i bruk.
Utbildningsmaterialet avseende banläggarutbildning beräknas vara klart under
maj månad.
Ett nytt Utbildningsmaterial avseende vapenkontrollantutbildning måste tas
fram snarast. Utbildningskommittén kommer att vidta erforderliga åtgärder.
Riksinstruktörskonferens kommer att genomföras i Stockholm den 26-27/9.

Beslöts utnämna följande personer till riksinstruktörer med regionalt ansvar: Jan-Åke
Nilsson (Nord), Jan Kjellberg (Öst), Torben Rundqvist (Väst) och Jonas Ek (Väst).
§ 12 MILJÖFRÅGOR
Mike Winnerstig redogjorde för arbetsläget. Han konstaterade härvid att
skytteorganisationerna, sedan hotet om ”ekonomiska styrmedel” undanröjts, träffat
överenskommelse med regeringen om åtgärder för att minska användningen av
och riskerna med bly i ammunition. Skytteorganisationerna har i denna
överenskommelse förbundit sig att
•
•

•

Ställa sin erfarenhet och kunskap till förfogande vid eventuell framställning av
blyfri ammunition.
Genomföra en vetenskaplig studie avseende problematiken med bly i kulfång.
Detta är åtgärdat och studien ”Vitbok – om bly i kulfång” (som tagits fram av
FOI) har distribuerats till samtliga föreningar och berörda myndigheter. Vitboken
har till övervägande del finansierats med bidrag ur olika fonder och stiftelser
varför den totala kostnaden (inklusive tryckkostnader) för Förbundets del
stannar vid 12.000 kr.
Författa och distribuera PM över vad enskild skytt skall iaktta vid hantering av
bly. Detta kommer att åtgärdas under mars månad.

Winnerstig underströk att blyfrågan ännu inte är slutgiltigt löst på ett för skyttet
tillfredställande sätt, men att Förbundet i samverkan med övriga berörda
organisationer, arbetar för att få en sådan lösning till stånd. Han informerade vidare
att det Forum för miljöfrågor som bildades i Åmotfors i fjol sammanträder den 26/2.

§ 13 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Mike Winnerstig rapporterade från ett möte han och generalsekreteraren haft med
Carina Vangstad på RPS den 3/2. Han konstaterade att dessa regelbundna
kontakter mellan Förbundet och RPS är synnerligen värdefulla och att den
uppfattningen delas av RPS. Diskussionerna fördes i positiv anda och Förbundets
representanter påtalade vissa till vapenlagstiftningen relaterade problem (särskilt
förvaringsproblematiken, vapenpasset och piplängdsproblematiken). Det finns skäl
att återkomma i dessa frågor inför den FAP som skall fastställas 2010.
§ 14 SHB
Bo Walger redogjorde för arbetsläget. En arbetsgrupp har under 2008 arbetat med
att ge SHB en ny struktur. I nuläget finns ett arbetsexemplar där nuvarande text lagts
in i den nya strukturen. Nu skall Regelkommittén se över texten, föra in beslutade
regeländringar och rätta till ett antal brister i regelverket som uppdagats under
arbetets gång. Regelkommittén har för detta ändamål förstärkts med Birgitta
Kjellberg (sammanhållande sekreterare). Ambitionen är att upplaga 13 av SHB skall
gälla från den 1 januari 2010. Detta innebär att tryckoriginalet måste lämnas till
tryckeriet i mitten av oktober 2009. Regelkommittén samlas till en arbetshelg den 2122/3. Vid detta tillfälle skall arbetet planeras och en exakt tidsplan fastställas.
§ 15 KONTAKT MED FÖRSVARSMAKTEN
Bo Walger rapporterade att
• Förbundet, efter förra årets utbildning, disponerar totalt 21
Försvarsmaktsinstruktörer (FMI).
• Frivilligavdelningen planerar att utbilda avtalspersonal som inte gjort värn
plikten (GU-F). Ett pilotprojekt genomförs 2009. Faller detta väl ut genomförs
utbildning på bred front under 2010. GU-F omfattar i förekommande fall
(pistolbeväpnad avtalspersonal) pistolutbildning.
• Han tillsammans med generalsekreteraren varit på dialog uppdragsförslag
(DUF) med Frivilligavdelningen den 17/2.
• Offert avseende uppdrag 2010 skall vara Högkvarteret tillhanda den 24/2.
§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR
Mike Winnerstig rapporterade
• Från Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Reportage kommer i NP 1/09.
• Att Förbundet lämnat remissvar avseende ”Frivilligutredningen” till
Försvarsdepartementet.
Nils-Anders Ekberg rapporterade att samtliga NM, SM och RM tävlingar för 2009 nu
är utlagda på arrangör.
§ 17 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

