SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 11 december 2010.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 14)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Bjuv)
Bertil Johansson (Onsala)
Anders Khemi
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig (§ 14-22)

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Fredrik Strömberg
Fredrik Widemo

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övrig:

Sonny Svensson, Valberedningen

Anmält förhinder:

Bengt Flodin

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2010-09-18 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll nr 4/10.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget.
§ 6 ORGANISATIONSSTÖD
Sekreteraren rapporterade att beslut fattats avseende ny modell för beräkning av de
frivilliga försvarsorganisationernas organisationsstöd samt att beslutet gäller från och
med den 1 januari 2011.

§ 7 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson rapporterade att valberedningen sammanträder den 12 december
samt att valberedningens förslag, i enlighet, med vedertagen praxis, kommer att
presenteras vid styrelsesammanträdet den 9 april 2011.
§ 8 SAMMANTRÄDESPLAN 2011
Fastställdes sammanträdesplan i enlighet med bilaga 1
§ 9 JUBILEUM 2011
Sekreteraren avrapporterade arbetsläget
• Förbundsmötet genomförs på Riddarhuset. Bokningen har bekräftats.
• Ansökan avseende tillstånd att bära Jubileumsmedaljen till uniform har
inlämnats till Högkvarteret. Underhandsbesked har gett vid handen att
Högkvarteret har en positiv beslutsinriktning i ärendet.
• Offert på medaljen har begärts in.
Uppdrogs åt sekreteraren att i samråd med Förbundsordföranden och
styrelseordföranden detaljplanera jubileet.
§ 10 BEMANNING HEMVÄRNSFÖRBANDEN IO-12
Sekreteraren informerade att Förbundet den 22 oktober fick ett erbjudande från
PROD / FRIV att, tillsammans med SvSF, svara för rekrytering och utbildning av ett
antal ammunitionsmän / lastbilsförare för Hemvärnets räkning. Då svar begärdes till
den 3 november behandlades ärendet av VU per capsulam. Verkställande utskottet
beslutade att besvara förfrågan i positiv anda med de reservationer som var
betingade av den korta handläggningstiden (bilaga originalprotokollet). Styrelsen
konfirmerade Verkställande utskottets beslut och uppdrog åt Anders Khemi att i
samråd med sekreteraren vidta för uppdragets genomförande nödvändiga åtgärder.
§ 11 RM FALLING TARGET
Diskuterades frågan ingående. Konstaterades att tävlingen, trots
marknadsföringsåtgärder, inte ökat deltagarmässigt. Konstaterades att
deltagarantalet inte motiverar ett Riksmästerskap. Beslöts att lägga ned detta
Riksmästerskap. Disciplinen som sådan finns däremot kvar på Förbundets program.
Riksmästerskapet har även tjänat som uttagningstävling för nordiska
ungdomslandskampen i Falling target. Denna tävling infördes på sin tid av SkytteUO
som en luftgevärstävling. Genom en överenskommelse utvidgades den på
Förbundets initiativ till att omfatta även luftpistol. Numera administreras tävlingen av
Skyttesportförbundets gevärssektion. Konstaterades att beslutet att lägga ned
Riksmästerskapet innebär oproportionerliga svårigheter att genomföra
landskampsuttagning varför styrelsen beslöt att i fortsättningen inte medverka i den
nordiska ungdomslandskampen i Falling target.
Konstaterades vidare att det föreligger vissa principiella oklarheter i avseende
Svenska ungdomscupen. Beslöts att ta upp denna fråga med SvSF inom ramen för
samarbetsorganisationen SOS.
§ 12 KRISHANTERING
Förbundsstyrelsen konstaterade på ett tidigt stadium att det var viktigt att bygga upp
en beredskap för det fall vi skulle drabbas av den sorts olyckliga vapenrelaterade
händelser som inträffat i andra länder. Därför utgjorde denna fråga huvudtema såväl
vid årets landsdelskonferenser som vid kretskonferensen. Frågan aktualiserades
med anledning av utvecklingen avseende ”Malmöfallet” i november.
Efter att ingående ha diskuterat frågan konstaterade styrelsen att

•
•
•

De åtgärder som vidtagits tidigare under året gjort att vi var relativt väl
förberedda i november, inte minst mentalt
Vi så vitt vi kan bedöma hanterat ”Malmöfallet” på ett korrekt och rationellt sätt
Det är viktigt att snarast vidta resterande åtgärder i frågan

Beslöts att
• Ta upp frågan på landsdelskonferenserna 2011.
• Genomföra utbildning i samverkan med Criscom och med Förbundsstyrelsen
och kretsarna som målgrupp. Detta kommer att ske i samband med
kretskonferensen som därför kommer att omfatta två dagar.
• Upprätta en krishanteringsplan att presenteras vid kretskonferensen
• Kontinuerligt informera föreningar och medlemmar i frågan genom utskick, NP
och hemsidan
Uppdrogs åt Claes-Håkan Carlsson att i samverkan med sekreteraren handlägga
frågan.
§ 13 LANDSDELSKONFERENSER 2011
Ordföranden informerade att landsdelskonferenserna genomförs enligt följande
Nord fredag 21/1-lördag 22/1
Öst lördag 29/1
Väst lördag 5/2
Syd lördag 12/2

Umeå
Enligt Uppsala läns pistolskyttekrets
Karlstad
Alvesta

Information har sänts ut med kretsutskick. Centrala frågor blir Krishantering och
Vapenlagstiftningsfrågor.
Beslöts att Förbundet skall representeras av styrelseordföranden, sekreteraren och
Claes-Håkan Carlsson. Uppdrogs åt dessa att detaljplanera Förbundets medverkan
i landsdelskonferenserna.
§ 14 RAPPORTER
Förbundsordföranden redovisade sin syn på det aktuella läget och hur detta kan
komma att påverka Förbundets framtid
§ 15 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Mike Winnerstig rapporterade att han, tillsammans med sekreteraren, besökt RPS
den 27 oktober. Att särskilt notera är att lagrådsremissen avseende promemorian
Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m (Ds 2009:22) överlämnats till lagrådet
och att den beräknas offentliggöras på Justitiedepartementets hemsida i slutet av
december. Lagrådsremiss avseende promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds
2010:16) beräknas vara klar tidigast till sommaren 2011.
Ordföranden rapporterade att Polismyndigheten i Västra Götaland sedan en tid
skärpt sin praxis vid prövning av vapentillstånd. Detta har väckt stor irritation bland
våra medlemmar och lett till ett flertal överklaganden. Uppdrogs åt ordföranden att, i
samråd med sekreteraren, förbundsjuristen och Mike Winnerstig snarast kontakta
RPS i frågan.

§ 16 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att han avser att sammankalla Miljövetenskapliga Rådet i
början av det nya året i avsikt inventera läget avseende miljöfrågorna och diskutera
eventuella av läget betingade åtgärder.
§ 17 SVENSKT FORUM FÖR JAKT, SKYTTE OCH VAPENFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att
• Dialogen med Posten (Marknad och Tjänsteutveckling) fortsätter och att
Posten utsträckt sin tidigare utfärdade dispens att gälla till dess ett nytt
koncept fastställts.
• SFJSV den 29 november genomförde ett informationsmöte med
representanter för RPS avseende förvaringsfrågor.
• Nästa möte med SFJSV genomförs i Västerås torsdagen den 24 februari.
§ 18 SHB UPPLAGA 14
Fredrik Widemo redogjorde för arbetsläget. Konstitueringen av arbetsgruppen pågår
liksom arbetet inom Regelkommittén att slutgiltigt klara ut arbetsmetodiken.
Målsättningen är att alla delmoment skall vara klara före sommaren (juni). Därefter
skall delarna ställas samman till ett färdigt förslag under sommaren varefter detta
överlämnas till Regelkommittén för fortsatt handläggning under augusti månad.
§ 19 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV FÖRBUNDSMÖTET 2010
Damklass
Fredrik Widemo avrapporterade arbetsläget. Beslöts att enkäten skall riktas till 300
kvinnor och 300 män. Uppdrogs åt Widemo att snarast framställa ett förslag till
enkät och sända in förslaget till kansliet för en snabbremiss till styrelsen.
Alternativa kompetenskrav fältskytte och kompetenskrav för förnyad
vapenlicens för veteraner
Bertil Johansson (Bjuv) presenterade förslag i enlighet med bilaga till
originalprotokollet. Efter en ingående diskussion beslöt styrelsen att bordlägga
frågan till nästa styrelsesammanträde.
§ 20 ARBETSBESKRIVNING KOMMITTÉER
Presenterades förslag till arbetsbeskrivning för Förbundets kommittéer i enlighet med
bilaga 2. Fastställdes förslaget.
§ 21 REKRYTERING & UNGDOMSVERKSAMHET
Peter Hjortstam redovisade sitt utredningsuppdrag i enlighet med bilaga till
originalprotokollet. Uppdrogs åt Utbildningskommittén att lämna förslag på
praktiska åtgärder utifrån utredningens slutsatser.
§ 22 UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INRIKTNING PÅ
FÖRENINGSNIVÅ
Fredrik Widemo presenterade förslag till enkät (Bilaga originalprotokollet).
Fastställdes förslaget med smärre kompletteringar.
§ 23 UTBILDNINGSMATERIAL VAPENKONTROLLANTUTBILDNING
Claes-Håkan Carlsson presenterade slutligt förslag till Utbildningsmaterial. Slutlig
redigering genomfördes varefter utbildningsmaterialet fastställdes. Carlsson
begärde och fick mandat att utan återkoppling till FS justera materialet i enlighet med
de ändringar som beslutats.

§ 24 ÖVRIGA FRÅGOR
24:1 Sekreteraren informerade att det kommit till kansliets kännedom att en förening som
lämnat Förbundet utan att gå med i annan av RPS godkänd skytteorganisation
fortfarande bedriver verksamhet. Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta berörd
förening och berörd polismyndighet i frågan.
24:2 Sekreteraren informerade att lagret av mästarmärket i guld tillverkat i kontrollerat
silver tagit slut vilket aktualiserat frågan om eventuell nyuppsättning. Efter att ha
diskuterat frågan konstaterade styrelsen att Förbundet av tradition tillhandahållit
vissa utmärkelser i kontrollerat silver och att man härvid kunnat luta sig mot det
faktum att tidigare styrelse lagt upp avsevärda lager. Dessa lager börjar nu sina
samtidigt som tillverkningskostnaderna mer än fördubblats gentemot nu gällande
försäljningspris. Beslöts att Pistolskyttemärket i guld och silver alltid skall finnas att
få i kontrollerat silver. Övriga utmärkelser kommer att saluföras i kontrollerat silver så
länge lagret räcker men inte nytillverkas.
24:3 Bo Walger rapporterade att han ännu inte fått in allt underlag för att presentera
förslag till fördelning av skjutbanebidraget. Styrelsen bemyndigade Walger att
fördela skjutbanebidraget i enlighet med gällande principer och rapportera
fördelningen vid nästa styrelsesammanträde.
24:4 Nils-Anders Ekberg rapporterade att han, i samverkan med SvSF, kommer att
skriftligt sända in Förbundets synpunkter avseende de ändringar som gjorts i den
upplaga av Hemvärnshandboken (HvH) som fastställts för försöksvis användning
intill 2011-12-31.
24:5 Nils-Anders Ekberg rapporterade vidare att
• Ett nytt förslag till internationellt regelhäfte PPC tagits fram och att remissvar
skall lämnas senast den 31 december. Bemyndigades Tävlingskommittén att
författa remissvar och förankra detta i VU per capsulam sammanträde
• Riksmästerskap i Militär snabbmatch kommer att genomföras i Borås den 6
juli 2011. Beslöts att 2011 års mästerskap skall vara öppet.
§ 25 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Bilaga 1 FS 2010-12-11
SAMMANTRÄDESPLAN 2011
Styrelsesammanträden
lördag
26/2
lördag
9/4
söndag
12/6
söndag
12/6 (konstituerande)
lördag
1/10
lördag
26/11
Kretskonferens
lördag
10-11/6
Förbundsmöte
söndag 12/6
VU sammanträden
söndag 30/1
fredag
18/3
lördag
17/9
lördag
12/11
Landsdelskonferenser
Nord fredag 21/1-lördag 22/1
Öst lördag 29/1
Väst lördag 5/2
Syd lördag 12/2

Bilaga 2 FS 2010-12-11
Arbetsbeskrivning Förbundets kommittéer
Allmänt
Dokumentet beskriver arbetsfördelningen under i dag rådande förhållanden.
Förutsättningarna kan dock komma att ändras vilket kan komma att innebära att
dokumentet måste anpassas. Dokumentet ”Arbetsbeskrivning Förbundets kommittéer” är
således ett i högsta grad levande dokument.
Förbundet har, för närvarande, fyra fasta kommittéer. Ambitionen är att begränsa antalet
fasta kommittéer och i övrigt arbeta med för ändamålet skapade tidsbegränsade
arbetsgrupper (Ex AG SHB 2010). Kommittéernas ordföranden utses av
Förbundsstyrelsen i samband med konstituerande styrelsemöte. Dessa bör tillhöra VU.
Respektive ordförande knyter, i samråd med övriga ordföranden, de personer (inom eller
utanför FS) han/hon behöver för att lösa kommitténs uppgifter. Dock skall beaktas att det
är viktigt att samtliga styrelseledamöter får arbetsuppgifter inom eller utanför
kommittéernas ram.
Ekonomikommittén
Kommittén har till uppgift att säkerställa att Förbundets medel förvaltas på bästa möjliga
sätt.
I egenskap av ekonomiansvarig skall Generalsekreteraren ingå i kommittén.
Regelkommittén
Kommittén har, under FS, det yttersta ansvaret för Förbundets regelverk SHB. Inför varje
ny upplaga av SHB tillsätts dock en särskild tidsbegränsad arbetsgrupp som löpande
avrapporterar till RK och FS. Det är FS som fastställer SHB:
Kommittén utgör också Förbundets expertorgan avseende regelfrågor och har en långt
gående delegation att tolka bestämmelserna i SHB. Principiellt viktiga frågor skall dock
förankras i FS alternativt VU om ärendet är brådskande. I förekommande fall skall FS
förelägga FM proposition i ärendet.
Kommittén bereder även protester och klagomål som rör tävlingsverksamheten (regleras
av SHB). Principiellt viktiga frågor skall förankras i FS alternativt VU om ärendet är
brådskande.
Tolkningar av SHB och övriga beslut i regelfrågor skall arkiveras i särskilt arkiv och
offentliggöras på hemsidan genom Biträdande generalsekreterarens försorg.
Kommittén är beroende av kanslistöd varför biträdande GS skall ingå i densamma.
Tävlingskommittén
Kommittén har, under FS, det yttersta ansvaret för Förbundets mästerskapstävlingar (SM
& RM). Detta ansvar innefattar
• Planering (säkerställande av arrangörer)
• Kontakt med arrangörer inför tävlingen
• Representant från kommittén skall om möjligt bevista tävlingarna för att tillse att
gällande praxis följs och att gällande regler efterföljs.
Kommittén har vidare det övergripande ansvaret för Förbundets tävlingsprogram och
stomprogram. Biträdande GS har det operativa ansvaret och skall därför ingå i kommittén.

Kommittén utgör även beredande organ avseende frågor rörande vilka grenar som skall
finnas på Förbundets program. Beslut i dessa frågor fattas av FS.
Kommittén har också, under FS, det övergripande ansvaret för det internationella
tävlingsutbudet. Det operativa ansvaret utövas av landslagsledningen, i vilken Biträdande
GS skall ingå.
Kommittén utgör också beredande organ i frågor rörande det internationella
tävlingsutbudets omfattning. Beslut i dessa frågor fattas av FS.
Utbildningskommittén
Kommittén har, under FS, huvudansvaret för Förbundets utbildningsverksamhet. Denna
verksamhet är beroende av kanslistöd varför Biträdande GS skall ingå i kommittén.
Detta ansvar innefattar
Förbundets utbildningsorganisation
Denna utgörs av tränare/instruktörer på tre nivåer Rikstränare, kretstränare och
föreningstränare. Kommittén har det direkta ansvaret för rikstränarna. Detta innebär att
• Säkerställa att det finns två rikstränare per landsdel
• Organisera konferenser för rikstränarna i syfte att ge tillfälle till planering och
tillhandahålla vidareutbildning.
• Stödja rikstränarna i deras uppgift att utbilda kretstränare och genomföra utbildning
av banläggare och vapenkontrollanter inom respektive landsdel.
Centralt register över utbildade (licensierade) aktiva riks- och kretstränare samt register
över utbildade (licensierade) föreningstränare, banläggare och vapenkontrollanter skall
föras genom Biträdande generalsekreterarens försorg.
Förbundets utbildningsmaterial
Följande utbildningsmaterial skall finnas och successivt uppdateras
• Grundutbildning (pistolskyttekortet) inklusive frågor & facit
• Utbildningsmaterial banläggare
• Utbildningsmaterial vapenkontrollanter
• Utbildningsmaterial PPC
Kommittén bör även kontinuerligt bevaka behovet av ytterligare utbildningsmaterial i syfte
att fylla eventuella behov.
Förbundets tekniske expert
Denne utgör Förbundets (och kommittéernas) expertorgan avseende tekniska frågor och
ansvarar också för, att på uppdrag av FS, genomföra tekniska prov. Förbundets tekniske
expert äger att ad hoc anlita de medhjälpare han finner lämpliga för uppgiftens lösande.
I ärenden med teknisk anknytning (exempelvis regelfrågor och remissyttranden) skall
kansliet med automatik kontakta Förbundets tekniske expert.
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