SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 17 april 2010.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 5)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Onsala)
Bertil Johansson (Bjuv)
Peter Hjortstam
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Fredrik Widemo

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare

Övriga:

Sonny Svensson, Valberedningen

Anmält förhinder:

Lars T Andersson
Anders Khemi
Bengt Flodin
Douglas Swanmark

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Lars T Andersson
och Fredrik Widemo i stället för Anders Khemi.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2010-02-20 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 2/10.
§ 5 RAPPORTER
Förbundsordföranden rapporterade att han, tillsammans med Mike Winnerstig,
sammanställt ett antal frågor av betydelse för pistolskyttets framtid (Bilaga
originalprotokollet). Dessa kommer att föreläggas riksdagspartiernas partisekreterare
och svaren kommer att ligga till grund för ett ”Valextra” i NP 2/10.
Förbundsordföranden rapporterade vidare att han, å Förbundets vägnar, tilldelat
Bengt Anders Johansson dess hedersnål.

§ 6 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET
Sekreteraren redogjorde för
• Bokslut 2009 (Bilaga originalprotokollet)
• Reviderad budget 2010 (Bilaga originalprotokollet)
• Budget 2011 (Bilaga originalprotokollet)
Dessa handlingar godkändes att föreläggas Förbundsmötet.
Konfirmerades tidigare beslut att föreslå Förbundsmötet oförändrad Förbundsavgift
för 2011, det vill säga 600 kr per förening, 260 kr per aktiv medlem, 200 kr per aktiv
familjemedlem och 10 kr per luftpistolskytt (ungdom).
Sekreteraren redovisade förslag till Verksamhetsberättelse 2009 och
Verksamhetsplan 2011. Dessa handlingar godkändes att föreläggas
Förbundsmötet. (Bilaga originalprotokollet)
Sekreteraren presenterade förslag till ny Miljöpolicy för Förbundet (Bilaga 1).
Beslöts förelägga Förbundsmötet detta dokument som övrig fråga.
På förslag av Medaljnämnden beslöt styrelsen om följande utmärkelser att utdelas
vid Förbundsmötet
Förbundets förtjänstmedalj i guld
Sune Persson, Anders Khemi
Förbundets förtjänstmedalj i silver
Birgitta Rundberg, Sonny Svensson, Lars-Eric Plantin, Teresa Engström och Mats
Stoltz
Birgitta Rundberg och Sune Persson deltog inte i detta beslut.
Beslöts vidare att tilldela Per-Olov Persson, PSKF Magnus Stenbock, utmärkelsen
”Årets ungdomsledare”.
§ 7 MOTIONER
Konstaterades att fjorton (14) motioner inkommit. Till detta skall läggas
Förbundsstyrelsens proposition avseende nya Förbundsstadgar och normalstadgar
för krets och förening och tre bordlagda motioner. Således föreligger aderton (18)
förslag till årets Förbundsmöte. Dessa behandlades i enlighet med bilaga 2. Lena
Sjögren reserverade sig mot styrelsens beslut avseende förslag 11.
§ 8 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson meddelade att valberedningen ännu inte slutfört sitt arbete men att
dess förslag kommer att vara klart att bifogas handlingarna inför Förbundsmötet när
dessa sändes ut.

§ 9 JUBILEUM 2011
Sekreteraren rapporterade att
• Förbundsmötet 2011 kommer att genomföras på Riddarhuset söndagen den
13 juni.
• Den Arbetsgrupp som utsetts för ändamålet (Förbundsordföranden och
generalsekreteraren) föreslår att Förbundet med anledning av Jubileet tar fram
en särskild Jubileumsmedalj i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
Beslöts i enlighet med förslaget.
§ 10 SVENSKT FORUM FÖR JAKT SKYTTE & VAPENFRÅGOR (SFJSV)
Sekreteraren rapporterade från nätverkets möte den 26/2. Vid mötet beslöts att
• SFSJV skall söka medlemskap i WFSA på mellannivån (Förslagsrätt men
ingen rösträtt).
• Uttaxera ett årligt verksamhetsbidrag från i nätverket ingående organisationer
om 5.000 kr (2.000 kr för mindre organisationer)
• Tillskriva Posten och begära ett möte med anledning av de ändrade
bestämmelserna avseende frakt av vapen som värdepost. Detta har åtgärdats
och ett möte kommer att genomföras den 22/4.
Mike Winnerstig informerade att ett rykte vunnit spridning att det numera skulle vara
förbjudet att transportera ammunition med flyg. Arbetsgruppen inom SFSJV har utrett
frågan och kunnat konstatera att
EU kommissionen har uppdaterat tidigare bestämmelser i syfte att likrikta
säkerhetsbestämmelserna inom unionen. Detta innebär inte något hinder att checka
in ammunition förutsatt att
• Medlemsstaterna implementerar förordningen (vilket Sverige redan gjort)
• Flygbolagen accepterar att frakta vapen & ammunition (vilket allt talar för att
de gör)
Information i frågan har lagts ut på Förbundets hemsida.
§ 11 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Mike Winnerstig redogjorde för läget avseende
• Vapenförvaringsbestämmelser
Den 1 juli 2000 skärptes kraven på förvaring av skjutvapen på så sätt att
skjutvapen skall förvaras i säkerhetsskåp då de inte brukas. Med
säkerhetsskåp avses ett skåp som uppfyller svensk Standard SS 3492. Fram
till utgången av 2010 har dock ett undantag funnits i RPS föreskrifter att
förvaring får ske i sådant skåp som före den 1 juli 1992 har provats och
godkänts enligt då gällande RPS eller SSF norm för säkerhetsskåp förutsatt
att detta innehades när de nya bestämmelserna trädde i kraft år 2000. Med
anledning av att detta undantag upphör att gälla den 31/12 2010 kallade RPS
berörda organisationer till en briefing den 11/3. Förbundet representerades av
Mike Winnerstig och generalsekreteraren. Utifrån vad som framkom vid detta
tillfälle sammanställdes ett informationsblad (Bilaga 3) som kommer att läggas
ut på hemsidan och publiceras i NP 2/10.
• Kazimir Åbergs utredning avseende vissa frågor rörande vapenlagstiftningen.
Utredningen består av två delar. Den första (Ds 2009:22) som är kopplat till
Sveriges internationella åtaganden har tidigare varit ute på remiss och
kommer under våren att sändas ut på lagrådsremiss. Den andra delen (Ds
2010:6) som behandlar bl.a vilka krav på aktivt medlemskap i en
skytteförening som skall ställas för att få vapenlicens har nu offentliggjorts.
Uppdrogs åt Framtidsgruppen att, i samverkan med Nätverket handlägga
frågan.

§ 12 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att arbetet med att ta fram ett kontrollprogram med
koppling till Vitboken samt det Informationsblad avseende hantering av hälsorisker
relaterade till användning av ammunition innehållande bly vid utomhusskytte som
utlovats i överenskommelsen med Miljödepartementet nu avslutats. Fastställdes
dessa handlingar. Uppdrogs åt sekreteraren att distribuera dem till föreningarna
via föreningsutskick och hemsida.
§ 13 KRETSKONFERENS 2010
Diskuterades kretskonferensen. Beslöts att konferensens huvudtema skall vara
krishantering. Beslöts vidare att, som ett första steg i den utredning styrelsen utlovat
med anledning av förslag 7 FM 2009, presentera Frivilliga skytterörelsens system
med jämförelsetal i fältskytte. Tillsattes en arbetsgrupp bestående av
styrelseordföranden, generalsekreteraren och Claes-Håkan Carlsson och uppdrogs
åt denna att, i samråd med Verkställande utskottet, detaljplanera konferensen.
§ 14 REDUCERAD FÖRBUNDSSTYRELSE
Ordföranden konstaterade att frågan utretts så långt det är möjligt. I samband med
årets landsdelskonferenser redogjorde Förbundets representanter för vilka
arbetsuppgifter Förbundet utför i dag och vilka resurser som disponeras för
ändamålet och efterfrågade kretsarnas åsikter avseende inriktningen och omfånget
av Förbundsledningens arbete. Det kan konstateras att genomgången var
uppskattad. Däremot rönte sakfrågan mycket lite gensvar bland kretsarna. Efter att
ha diskuterat frågan konstaterade styrelsen att det inte finns anledning att väcka
proposition i denna fråga. Uppdrogs åt sekreteraren att meddela Gävleborgskretsen
detta beslut.
§ 15 PROFILPRODUKTER
Sekreteraren anmälde att han beställt Förbundsjackor, slipsar och scarves i enlighet
med tidigare beslut och att dessa kommer att levereras i tid till Förbundsmötet.
§ 16 KRONPRINSESSANS BRÖLLOP
Nils-Anders Ekberg redogjorde för arbetsläget avseende Förbundets medverkan vid
Kronprinsessans bröllop.
§ 17 UTBILDNINGSMATERIAL VAPENKONTROLLANTUTBILDNING
Sune Persson redogjorde för arbetsläget. Målsättningen är att detta
utbildningsmaterial skall presenteras på kretskonferensen. Delegerades till
Verkställande utskottet att efter en sista remissrunda fastställa materialet.
§ 18 UPPDRAG
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR
19:1 Birgitta Rundberg påtalade behovet att snarast påbörja arbetet med att eliminera
felaktigheter och otydligheter i SHB inför upplaga 14. Hon föreslog därför att en
arbetsgrupp för ändamålet tillsätts och att arbetet drivs i projektform. Beslöts i
enlighet med förslaget och utsågs Lars T. Andersson till Huvudprojektledare.
Uppdrogs åt huvudprojektledaren att organisera arbetet och knyta till sig de
personer han behöver för projektets genomförande.

19:2 Sekreteraren rapporterade att önskemål inkommit från Lettland att få medverka vid
SM fält & precision. Styrelsen ställde sig positiv till lettiskt deltagande på de
premisser som tidigare tillämpats och uppdrog åt Nils-Anders Ekberg att i
samverkan med sekreteraren kontakta Lettland i frågan.
19:3 Mike Winnerstig och Nils-Anders Ekberg rapporterade från sitt möte med
rikshemvärnschefen avseende ett årligt SM för hemvärnsmän i pistolskytte med
början i Boden 2011. Uppdrogs åt Winnerstig och Ekberg att fortsätta dialogen med
successiv återrapportering till Verkställande utskottet.
19:4 Nils-Anders Ekberg rapporterade att årets SM tävlingar genomförs enligt följande
• SM Magnumfältskytte
Kristinehamn
• SM PPC
Jönköping
• SM Springskytte
Stockholm
Samt att tidpunkten för EM PPC flyttats till mitten av juli
Birgitta Rundberg rapporterade att Göteborg & Bohusläns pistolskyttekrets åtagit
sig att arrangera SM Fält & precision 2011.
§ 20 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Bilaga 1 FS sammanträde 2010-04-17
MILJÖPOLICY
FÖR
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förslag att föreläggas Förbundsmötet den 13 juni 2010

Det svenska samhället har ett gemensamt ansvar för miljön. Förbundet eftersträvar
självfallet en god miljö och tar därför sin del av det gemensamma ansvaret på största
allvar. Det är Förbundets ambition att vidta de miljöförbättrande åtgärder som faller inom
ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt motiverat och möjligt. Ett seriöst miljöarbete
förutsätter kunskaper och miljöförbättrande åtgärder måste baseras på fakta. Därför har
Förbundet bildat ett Miljövetenskapligt råd bestående av ett antal erkända vetenskapsmän.
Vidare har Förbundet tagit initiativet till två vitböcker i blyfrågan och ett kontrollprogram för
skjutbanor. Slutligen är det en absolut förutsättning att kunskap om miljöfrågorna tränger
ned till föreningarna. Detta sker regelbundet genom föreningsutskick, Förbundets
medlemstidning och hemsidan.
Svenska Pistolskytteförbundet i dess helhet förbinder sig att
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta sin del av ansvaret för den gemensamma miljön och alltid arbeta för att
minimera verksamhetens miljöpåverkan.
Följa den tekniska utvecklingen avseende bly och buller
Successivt öka sin kunskap avseende dessa frågor och därigenom förstärka sin
kompetens ytterligare.
Vid behov låta Miljövetenskapliga rådet utreda uppkommande frågor av
miljökaraktär och dokumentera utredningens resultat (Vitböcker)
Aktivt delta i samhällets miljöarbete och där vid ställa sin kunskap och erfarenhet till
förfogande.
Vidta de miljöförbättrande åtgärder som ligger inom ramen för vad som är tekniskt
och ekonomiskt motiverat och möjligt.
Även i övrigt verka för en god miljö
Med alla till buds stående medel kontinuerligt sprida kunskap i miljöfrågor inom
rörelsen.

Bilaga 3 FS sammanträde 2010-04-17
VIKTIG INFORMATION
Den 1 juli 2000 skärptes kraven på förvaring av skjutvapen på så sätt att skjutvapen skall
förvaras i säkerhetsskåp då de inte brukas. Med säkerhetsskåp avses ett skåp som
uppfyller svensk Standard SS 3492.
Fram till utgången av 2010 har dock ett undantag funnits i RPS föreskrifter att förvaring får
ske i sådant skåp som före den 1 juli 1992 har provats och godkänts enligt då gällande
RPS eller SSF norm för säkerhetsskåp förutsatt att detta innehades när de nya
bestämmelserna trädde i kraft år 2000. Detta undantag upphör att gälla den 31/12 2010.
Förbundet har, tillsammans med Skyttesportförbundet och Jägareförbundet, den 23
februari hemställt hos Rikspolisstyrelsen att 17 kap. 5 § FAP 551-3 ändras så att
även sådana skåp av 4 mm stålplåt, som provats och godkänts enligt den RPS eller
SSF norm som gällde före den 1 juli 1992 anses utgöra ett ”lika säkert
förvaringsutrymme” som säkerhetsskåp. Som en konsekvens härav bör även
punkten 7 i 17 kap 5 § ändras. Något svar på denna hemställan har i skrivande stund
inte mottagits. När vi fått svar kommer detta att publiceras på Förbundets hemsida.
Skulle vår hemställan inte beaktas måste de som hittills förvarat sina vapen i enlighet
med undantaget vidta åtgärder före årsskiftet. Följande sammanställning bygger på den
information som förmedlades vid en briefing i regi av RPS den 11 mars.
1. Vissa av de skåp som är av äldre modell och saknar godkännande enligt svensk
standard kan anses uppfylla kraven på ”lika säkert förvaringsutrymme”.
2. För andra av dessa skåp räcker det med att installera godkänt lås för att uppfylla
kraven på lika säkert förvaringsutrymme.
3. I värsta fall måste skåpet ersättas med ett nytt säkerhetsskåp som uppfyller SS
3492.
För att få reda på huruvida ditt skåp uppfyller kraven på ”lika säkert förvaringsutrymme”
alternativt om det går att uppnå dessa krav genom att byta låset är det lämpligt att anlita
en certifierad värdeförvaringstekniker som har kompetens att verifiera detta. Kräv
intyg.
Förteckning på certifierade värdeförvaringstekniker finns på Det Norske Veritas hemsida
www.detnorskeveritas.se Det är dock inte alla av dessa som åtar sig denna typ av
uppdrag.
Enligt uppgift kostar en värdeförvaringstekniker 600-800 kr/tim (exklusive moms) plus
reskostnader och ett lås som fyller kraven för lika säkert förvaringsutrymme från c:a 875 kr
(inklusive moms). Observera att detta är ungefärliga siffror och att varje enskilt fall är
unikt. Begär därför alltid offert när ni anlitar värdeförvaringstekniker.
Det är tillåtet att själv montera in godkänt lås. Dock skall man beakta att
• Detta förutsätter vissa kunskaper. Saknas dessa kan resultatet få oönskade
konsekvenser, exempelvis att skåpet går i baklås och måste borras upp.
• Man har själv hela ansvaret för att skåpet fyller kraven för lika säkert
vapenförvaringsutrymme.

Därför rekommenderas att låta värdeförvaringstekniker utföra arbetet. Kräv intyg.
Slutligen, dessa åtgärder måste vara utförda senast 31/12 2010. Någon utsträckt tid
kommer inte att beviljas. Det är viktigt att agera så fort som möjligt. Risken är att
efterfrågan leder till brist på skåp och överbokade värdeförvaringstekniker. Skulle det visa
sig vara omöjligt att få frågan åtgärdad före årsskiftet återstår bara att kontakta aktuell
polismyndighet och höra om det är tillfyllest att affären gjorts upp före årsskiftet och att
beställningen levereras så fort detta är möjligt. Detta är dock en nödfallsåtgärd och det
finns inga garantier att en sådan framställan beviljas.

