SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 18 september 2010.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (§§ 11,12)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Lars T Andersson
Bertil Johansson (Bjuv)
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig (from § 9)

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Fredrik Strömberg
Fredrik Widemo

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Onsala)
Anders Khemi
Bengt Flodin

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Fredrik Strömberg
särskilt välkommen. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Nils-Anders
Ekberg, Fredrik Strömberg i stället för Anders Khemi och Fredrik Widemo i stället för
Peter Hjortstam.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2010-04-17, 2010-06-13 samt
2010-06-13 (konstituerande sammanträde) att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 3/10.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget.
§ 6 ORGANISATIONSSTÖD
Sekreteraren informerade att PROD/FRIV, MSB och FOS gemensamt tagit fram ett
förslag till ny modell för beräkning av de frivilliga försvarsorganisationernas
organisationsstöd. Förslaget har varit utsänt på remiss och Förbundet har i sitt
remissvar tillstyrkt detsamma. Förslagsställarna kommer nu att sammanställa

remissvaren varefter kontakt kommer att tas med Försvarsdepartementet i frågan.
Uppdrogs åt sekreteraren att fortsatt handlägga ärendet.
§ 7 UTREDNING FÖRSVARSMAKTENS LOKALUTNYTTJANDE I STOCKHOLM
Sekreteraren redogjorde för rubricerad utredning och vilka konsekvenser denna kan
komma att få för Förbundet med avseende på Förbundskansliets lokalisering.
Uppdrogs åt sekreteraren att bevaka utvecklingen i denna fråga.
§ 8 JUBILEUM 2011
Sekreteraren presenterade förslag till Reglemente för Svenska Pistolskytteförbundets jubileumsmedalj.(Bilaga originalprotokollet) Fastställdes reglementet.
Uppdrogs åt sekreteraren att vidta åtgärder att få medaljen godkänd att bäras till
uniform, ombesörja upphandling av densamma samt att snarast informera kretsar
och föreningar så att dessa kan använda sig av denna möjlighet att premiera
förtjänta personer.
§ 9 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att Förbundet lämnat remissvar avseende promemorian
Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010). Diskuterades promemorian. Beslöts avsätta
tid vid decembersammanträdet för en ingående principdiskussion med anledning av
promemorian. Sekreteraren informerade vidare att han och Mike Winnerstig kommer
att besöka RPS den 27 oktober för att diskutera frågor av gemensamt intresse.
Sekreteraren rapporterade vidare att MSB utfärdat Föreskrifter om
identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för civilt bruk. Dessa
föreskrifter trädde i kraft den 1 september. Uppdrogs åt Mike Winnerstig att
undersöka i vad mån Förbundets i remissvaret framförda synpunkter beaktats och
rapportera till Verkställande utskottets sammanträde den 20 november.
§ 10 SVENSKT FORUM FÖR JAKT, SKYTTE OCH VAPENFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade från möte med SFJSV den 2 september. Från mötet kan
särskilt noteras att
• SFJSV avser att begära ett möte med RPS i avsikt att diskutera oklarheter
avseende gällande föreskrifter och allmänna råd (FAP). Inför detta möte skall
organisationerna, senast den 1 oktober, ha inventerat vilka frågor de önskar
ta upp vid detta möte. Sekreteraren och vice ordföranden kommer att
utarbeta en PM i frågan och stämma av denna med VU före nämnda datum.
• Posten (Marknad och Tjänsteutveckling) har utfärdat dispens gällande
distribution av vapen för perioden 2010-09-01 – 2010-12-31. Ett nytt möte
mellan Posten och SFJSV kommer att äga rum den 21/10 i syfte att före
årsskiftet nå fram till en för båda parter godtagbar infrastruktur avseende
denna fråga.
§ 11 RAPPORTER
Förbundsordföranden utvecklade sina tankar angående Förbundets framtid varvid
han särskilt underströk vikten av bra relationer till Försvarsmakten.
§ 12 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV FÖRBUNDSMÖTET 2010
Ordföranden presenterade en PM rörande åtgärder som måste vidtas med
anledning av Förbundsmötets beslut. (Bilaga)
Beslöts att genomföra utredning avseende frågan om damklass. Utredningen skall
innefatta en enkätundersökning. Enkäten skall sändas direkt till ett statistiskt
gångbart antal skyttar. Målgruppen skall bestå av såväl kvinnor som män. Uppdrogs
åt Fredrik Widemo att, i samverkan med Förbundskansliet, genomföra utredningen.

Uppdrogs åt Bertil Johansson (Bjuv) att dels ta fram förslag till alternativa
kompetenskrav för resterande grenar och dels utreda frågan om kompetenskrav för
förnyad licens för veteraner.
Båda utredarna äger att till sig knyta för uppdragets genomförande nödvändiga
medhjälpare.
Målsättningen är att dessa frågor skall kunna diskuteras på landsdelskonferenserna
2011 och om möjligt föreläggas nästa års Förbundsmöte för beslut varför
utredningarna bör vara klara att presenteras för styrelsesammanträdet den 11
december.
Övriga frågor med anledning av ovan nämnda PM hänsköts till Regelkommittén för
åtgärdande.
§ 13 KOMMITTÉER OCH ÖVERKLAGANDENÄMND
Ordföranden informerade att Verkställande utskottet arbetar på ett förslag till
arbetsbeskrivning för Förbundets kommittéer och att förslaget kommer att
presenteras vid decembersammanträdet. Hon presenterade vidare ett förslag till
rutiner avseende Överklagandenämnden (Bilaga originalprotokollet).
Förbundsstyrelsen fastställde förslaget.
§ 14 RM FALLING TARGET
Konstaterades att detta mästerskap, trots insatser att popularisera detsamma, inte
ökat deltagarmässigt. Konstaterades också att arrangör för årets RM saknas.
Konstaterades vidare att RM Falling target tillika är uttagning till nordiska
ungdomslandskampen i Falling target. Konstaterades slutligen att det är viktigt att om
möjligt behålla denna landskamp. Efter att ha diskuterat fråga ingående beslöt
Förbundsstyrelsen att
• Inte genomföra RM Falling target 2010.
• Uppdra åt Sune Persson att snarast utreda möjligheterna att arrangera
landslagsuttagning inom ramen för Kristianstads pistolskyttekrets
(månadsskiftet november/december) och att senast den 30 oktober lämna
besked till Förbundskansliet.
• Uppdra åt sekreteraren att utifrån detta besked handlägga frågan.
• Bordlägga frågan om mästerskapets framtida öde till decembersammanträdet.
§ 15 SHB UPPLAGA 14
Fredrik Widemo redogjorde för sitt uppdrag och hur han avser att organisera arbetet.
Beslöts att adjungera Widemo till Regelkommittén för den tid arbetet pågår.
Uppdrogs åt Bo Walger att snarast kalla Regelkommittén till ett möte i avsikt att
slutgiltigt klara ut arbetsmetodiken innan arbetet påbörjas.
§ 16 UPPDRAG
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
17:1 Sekreteraren rapporterade att Hemvärnet fastställt en ny upplaga av
Hemvärnshandboken (HvH) för försöksvis användning intill 2011-12-31 och att vissa
för samarbetet mellan Skytterörelsen och Hemvärnet viktiga bestämmelser därvid
fallit bort. Beslöts att, i samverkan med Svenska Skyttesportförbundet, uppvakta
Rikshemvärnschefen i frågan. Uppdrogs åt Nils-Anders Ekberg att verkställa
beslutet.
17:2 Fredrik Widemo föreslog att Förbundet skall göra en utvärdering av verksamhetens
omfattning och inriktning på föreningsnivå. Beslöts att sända ut en frågeenkät till

samtliga föreningar som föreningsutskick. Enkäten skall även efterlysa föreningarnas
inställning i frågan om damklassen som komplement till i § 12 nämnd
enkätundersökning. Uppdrogs åt Fredrik Widemo att, i samverkan med
Förbundskansliet, verkställa beslutet.
§ 18 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Bilaga FS 2010-09-18
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Mats Stoltz
PM

2010-08-23

Åtgärder med anledning av FM 2010
Följande åtgärder måste vidtas med anledning av Förbundsmötets beslut
Stödhand veteraner (4-6/09)

För in beslutet i SHB upplaga 14

Namn resultatlistor (4/10)

Slutformulera & för in beslutet i SHB upplaga 14

Damklass (5/10)

Konsekvensutredning. Bör föreläggas
landsdelkonferenserna 2011 för diskussion och ev.
proposition FM 2011 (alternativt kretskonferens 2011 för
eventuell proposition 2012)

Kompetenskrav (8/10)

Ta fram alternativa kompetenskrav för resterande
grenar. Efter dialog med RPS förs dessa in i SHB
upplaga 14.

Kompetenskrav förnyad
Licens veteraner (9/10)

Förutsättningslös utredning. Efter dialog med RPS
proposition FM 2011.

Rätt för arrangör kräva
Hölster/väska (11/10)

Formulera detaljbestämmelser och korrigera SHB
upplaga 14

Knästående (12/10)

Formulera detaljbestämmelser och korrigera SHB
upplaga 14

SHB C.1.2.3.1 (13/10)

Korrigera SHB upplaga 14 i enlighet med beslut

Kommentarer
Avseende 5/10 och 9/10 är det lämpligt att utse enskild utredare (Arbetsgrupp) för att
bereda frågan för beslut i FS
Resterande frågor bör behandlas av Regelkommittén som i förekommande fall korrigerar
bestämmelserna varefter frågorna överlämnas till ”AG SHB upplaga 14” att införas i
densamma.

