SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 20 februari 2010.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 10)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Bjuv)
Sune Persson
Lena Sjögren

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övrig:

Claes Linder, förbundsjurist

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)
Anders Khemi
Mike Winnerstig
Bengt Flodin
Douglas Swanmark
Fredrik Widemo

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Bertil
Johansson (Onsala).
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2009-12-12 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll per capsulam 2009-11-02) och VU protokoll
1/10
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren rapporterade att bokslutsarbetet påbörjats samt redogjorde för det
ekonomiska läget. Sekreteraren informerade vidare att Försvarsmakten från och
med 2010 ger SPSF utbildningsuppdrag skilt från SvSF och detta innebär att SPSF
för 2010 medges 185.000 kr ur anslag 1:1 som organisationsstöd. Detta är att se
som ett viktigt trendbrott och innebär ett stort framsteg ur ekonomisk som
rättvisesynpunkt.

§ 6 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET 2010
Sekreteraren rapporterade att
•
•
•

•

•

Kretskonferens och FM genomförs den 12/6 respektive den 13/6 på Nordic
Sea hotell samt att lokal och hotellrum är bokade.
Medaljkommittén sammanträder den 16/4
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2009 liksom budget och
verksamhetsplan för 2011 kommer att vara klara till Förbundsstyrelsens
sammanträde den 17/4.
Fjorton (14) motioner inkommit. Dessutom tillkommer tre bordlagda motioner
Dessa har sänts ut till kretsarna och kommer att skickas ut till föreningarna
under vecka 8. Motionerna kommer att behandlas av VU (20/3) och FS (17/4) i
vederbörlig ordning.
Propositionen avseende nya Förbundsstadgar och normalstadgar för krets
och förening har blivit försenad. Förseningen beror dels på att
Förbundsstyrelsen ville ha en överenskommelse med SvSF avseende
”dubbelanslutnings-problematiken”, dels på att vissa otydligheter i förslaget
framkommit under landsdelskonferenserna. Överenskommelse träffades den
3/2 och bekräftades av SvSF:s styrelse den 6/2. Den andra frågan behandlas
vid dagens sammanträde. Propositionen kommer att sändas ut till kretsar och
föreningar i början av vecka 8.

Beslöts att föreslå Förbundsmötet att besluta om oförändrade avgifter avseende
2010.
Konstaterades att Förbundet behöver en ny tidsenlig Miljöpolicy. Beslöts att ta fram
ett förslag till ny Miljöpolicy och förelägga Förbundsmötet densamma som övrig
fråga. Uppdrogs åt sekreteraren att formulera ett förslag till Förbundsstyrelsens
sammanträde den 17/4.
§ 7 STADGEFRÅGAN
Genomgicks förslag till nya Förbundsstadgar och normalstadgar för krets och
förening samt kommentarer till dessa utifrån ovan påtalade otydligheter. Beslöts
vidta här av betingade ändringar och klarlägganden samt fastställdes propositionen.
(bilaga originalprotokollet) Uppdrogs åt sekreteraren att snarast sända ut
propositionen till kretsar och föreningar.
Sekreteraren presenterade förslag till bestämmelser för kretsarna avseende
godkännande av föreningsstadgar (bilaga originalprotokollet). Förbundsstyrelsen
fastställde bestämmelserna och uppdrog åt sekreteraren att snarast sända ut dem
till kretsarna.
Sekreteraren presenterade förslag till ”Information i stadgefrågan” att sändas ut till
föreningarna (bilaga originalprotokollet). Förslaget vann Förbundsstyrelsens gillande.
§ 8 LANDSDELSKONFERENSER 2010
Ordföranden rapporterade att samtliga landsdelskonferenser genomförts med gott
deltagande. Det är uppenbart att dessa konferenser fyller en viktig funktion.
Förbundets representanter presenterade allmän information och tog speciellt upp
frågan om krishantering (se § 9) och presenterade utifrån frågan om
Förbundsstyrelsens storlek en översikt av Förbundets samlade resurser (FS, VU,
kommittéer och ”fristående experter”) samt Förbundsstyrelsens rutiner, arbetssätt
och kompetenser. Diskuterades särskilt Förbundsstyrelsens sammansättning.

Konstaterades att personlig kompetens går före bostadsort men att det är viktigt att
samtliga landsdelar är representerade. Diskussionen utmynnade i att varje landsdel
bör ha två representanter i FS under det att valberedningen bör disponera övriga
mandat uteslutande ur kompetenssynpunkt. Dock bör valberedningen eftersträva så
bred geografisk sammansättning som möjligt. Förbundsstyrelsen delar den syn på
praxis som förespråkades vid landsdelskonferenserna och uppdrog åt ordföranden
att meddela Valberedningens ordförande detta.
§ 9 KRISBEREDSKAP
Sekreteraren informerade att frågan berörts såväl i SOS den 3/2 som vid årets
landsdelskonferenser. Det kan konstateras att kretsarna inser faran i om vi
skulle drabbas av en olycklig vapenrelaterad händelse av den typ som vid ett
flertal tillfällen inträffat i vår omvärld. Många goda idéer, som kommer att
beaktas vid frågans fortsatta hantering, kom fram såväl vid konferenserna som
vid SOS sammanträdet.
Beslöts att frågan kommer att bli huvudfråga vid årets kretskonferens och uppdrogs
åt Claes-Håkan Carlsson att i samverkan med sekreteraren planera densamma.
§ 10 RAPPORTER
Förbundsordföranden utvecklade sina tankar inför höstens riksdagsval och hur
detta kan komma att påverka Förbundets situation. Det är viktigt att Förbundet,
liksom inför förra valet, kräver besked hur de politiska partierna ställer sig till våra
hjärtefrågor och redovisar detta i NP före valet.
§ 11 UTBILDNINGSMATERIAL VAPENKONTROLLANTER
Sune Persson redogjorde för arbetsläget. Materialet har varit ute på remiss.
Utbildningskommittén diskuterade de inkomna synpunkterna vid sitt sammanträde
den 19/2 och Bo Walger kommer att utifrån detta revidera materialet. Efter ny remiss
kommer ett slutligt förslag att diskuteras vid VU sammanträdet den 20/3.
Målsättningen är att utbildningsmaterialet skall kunna fastställas av
Förbundsstyrelsen den 17/4.
Diskuterades kontroll av sprickbildning. Konstaterades att en normal vapenkontrollant
varken har utrustning eller kompetens att utföra sådan kontroll. Förbundsstyrelsen
konstaterade att syftet med vapenkontrollen primärt är att säkerställa att alla tävlar på
samma villkor. En vapenkontrollant skall således säkerställa att reglerna i SHB
tillämpas. Förbundsstyrelsen konstaterade vidare att det ytterst är den enskildes
ansvar att hans vapen är säkert att använda.
§ 12 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att han tillsammans med Mike Winnerstig besökte RPS
den 28/1. Besöket som ägde rum inom ramen för de numera regelbundna
kontakterna mellan Förbundet och RPS präglades av konstruktiva diskussioner
varvid följande frågor togs upp.
• Förvaringsbestämmelserna
• Europeiska vapenpasset
• Minimilängd pistol- och revolverpipor
Dialogen avseende dessa frågor fortsätter. RPS meddelade att Nya Allmänna
föreskrifter och råd (FAP) kommer att utfärdas tidigast till årsskiftet.
RPS meddelade också att man under vårvintern kommer att genomföra en briefing
med anledning av att dispensen för vissa äldre vapenskåp löper ut den 31/12 2010.
Utifrån denna briefing kommer information i frågan att publiceras i NP 2/10.

§ 13 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren informerade att Förbundet tagit fram ett kontrollprogram för kulfång.
Detta kontrollprogram utgör ett komplement till Vitboken ”Om bly i kulfång”. Beslöts
att sända ut kontrollprogrammet till samtliga föreningar och lägga ut det på
Förbundets hemsida. Beslöts vidare att kontrollprogrammet fritt får användas av
medlemsorganisationerna i SOS (Svenska Skyttesportförbundet och Svenska
Skidskytteförbundet). Vill någon annan organisation använda sig av detsamma
fordras tillstånd från SPSF.
§ 14 KRONPRINSESSANS BRÖLLOP
Nils-Anders Ekberg redogjorde för arbetsläget. Förbundet har anmält intresse att
medverka i häckbildningen den 19 juni. För ändamålet behövs 30 personer.
Rekrytering pågår. Övriga detaljer som klädsel, fanor etcetera kommer att klaras ut
under den närmsta framtiden. Ekberg återkommer i frågan vid aprilsammanträdet.
§ 15 PROFILPRODUKTER
Sekreteraren anmälde att
• Lagret av Förbundsjackor börjar ta slut. Den vita Förbundsjackan är avsedd
att bäras av styrelseledamöter och kanslipersonal vid officiella tillfällen och
tilldelas varje enskild vid inval respektive anställning. Dessutom är
Förbundsjackan avsedd att användas av speciellt utsedd personal vid
högtidliga tillfällen (exempelvis paraden i samband med nationaldagen). I
dessa fall lånas jackan ut. Uppdrogs åt sekreteraren att införskaffa
Förbundsjackor så att det täcker en normal femårsförbrukning och dessutom
säkerställer att det finns ett buffertlager att lånas ut vid speciella tillfällen.
Uppdraget skall för alla eventualiteter vara genomfört före den 19 juni.
• Lagret av Förbundsslipsar är slut. Beslöts införa en ny typ av Förbundsslips
och uppdrogs åt sekreteraren att genomföra beslutet och införskaffa lämpligt
antal. Uppdraget skall vara slutfört före den 19 juni.
§ 16 KONTAKT MED FÖRSVARSMAKTEN
Bo Walger rapporterade
•
•
•

•

Att han tillsammans med generalsekreteraren varit på dialog uppdragsförslag
(DUF) med Frivilligavdelningen den 18/2.
Att Försvarsmaktsinstruktörerna genomför repetitionsutbildning under året.
Utbildning avtalspersonal som inte gjort värnplikten (GU-F) genomförs på bred
front under året. GU-F omfattar i förekommande fall (pistolbeväpnad
avtalspersonal) pistolutbildning vilket innebär ”arbetstillfällen” för FMI.
Offert avseende uppdrag 2011 skall vara Högkvarteret tillhanda den 26/2.

§ 17 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes genomförda uppdrag.
§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
18:1 Bo Walger redogjorde för arbetsläget avseende Säk B (Säkerhetsbestämmelser
civilt skytte). Denna publikation är gemensam för skytteorganisationerna. Ansvaret
ligger på SvSF (tidigare FSR) men Förbundet har varit delaktigt i det förberedande
arbetet på tjänstemannanivå. Det nya förslaget har varit utsänt på remiss till samtliga
SSO (Statens skytteombud) och berörda organisationer. Walger har under frågans
behandling inhämtat Tävlings- och Tekniska kommittéernas synpunkter.
Målsättningen är att den nya upplagan skall gå i tryck under våren.

18:2 Sekreteraren rapporterade att Chefen för Hemvärnet i samband med F&F:s
konferens till Mike Winnerstig framfört önskemål om ett SM i pistolskytte för
Hemvärnet. Uppdrogs åt Mike Winnerstig och Nils-Anders Ekberg att uppvakta
Chefen Hemvärnet i akt och mening att inhämta underlag för ett beslut i frågan.
§ 19 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

