SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 1 oktober 2011.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (from § 14)
Birgitta Rundberg, styrelseordf (tom § 10)
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Onsala)
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Göran Lindskog
Sune Persson
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Fredrik Strömberg

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Peter Hjortstam
Lena Sjögren
Bengt Flodin
Fredrik Widemo

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Göran Lindskog
välkommen i styrelsen. Beslöts att Fredrik Strömberg går in i stället för Lena Sjögren
och Claes-Håkan Carlsson för Peter Hjortstam.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2011-04-09, 2011-06-11, 201106-12 (konstituerande) och 2011-08-11 (per capsulam) att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 3/11.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget.
§ 6 SHB UPPLAGA 14
Ordföranden sammanfattade arbetsläget. Fredrik Widemo har sett över SHB med
avseende på tvetydigheter och felaktigheter. Regelkommittén kommer nu att föra in
regeländringar som beslutats av FM eller föranletts av förslag från FS, VU eller
enskilda. Regelkommittén kommer även att se över bilagorna till SHB.

Regelkommitténs förslag kommer sedan att föreläggas FS för fastställande per
capsulam varefter publikationen går i tryck och träder i kraft den 1 januari 2012.
Fastställdes tidsplan i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
§ 7 SAMARBETE MED ÖVRIGA SKYTTEORGANISATIONER
Sekreteraren rapporterade
• Från sammanträde med SOS.
• Att överenskommelse träffats med SvSF avseende Svenska Ungdomscupen
innebärande att tävlingen skall vara öppen för ungdomar tillhörande förening
ansluten till SvSF och/eller SPSF utan krav på licens (motsvarande) från
någon av dessa organisationer.
• Från dialog med Jimmy Persson avseende frågor av gemensamt intresse
(Bilaga originalprotokollet)
§ 8 POLISMYNDIGHETERNAS HANTERING AV LICENSÄRENDEN
Ordföranden presenterade en sammanfattning av läget avseende denna fråga. Hon
rapporterade vidare att hon, tillsammans med generalsekreteraren, uppvaktat
Rikspolisstyrelsen (RPS) i ärendet den 16 september. Efter att ha diskuterat frågan
grundligt konstaterade styrelsen att
• Läget är högst allvarligt
• Det är av största vikt att Förbundsledningen gör allt som står i dess makt för
att komma fram till en godtagbar lösning.
• Det är viktigt att föreningar och medlemmar successivt informeras om
ärendets fortsatta utveckling via alla tillgängliga informationskanaler.
§ 9 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Ordföranden föreslog att styrelsen undersöker möjligheten att vidareutveckla
Förbundets årsrapporteringsprogram till ett medlemsadministrativt program att ställas
till föreningarnas förfogande. Beslöts i enighet med förslaget. Uppdrogs åt Fredrik
Strömberg att utreda frågan och till sin hjälp bilda en lämplig arbetsgrupp.
§ 10 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att man inom EU:s miljödirektorat diskuterat möjligheten
att inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG
(Vattendirektivet) uppgradera bly till Priority Hazardous Substance. En sådan
uppgradering skulle de facto innebära förbud mot blyhaltig ammunition. Enligt uppgift
avser miljödirektoratet att lämna förslag till Kommissionen under hösten. Slutligt
beslut fattas av Europarådet och EU parlamentet. Förbundet har vidtagit åtgärder för
att bevaka denna fråga.
Ordföranden uppdrog till styrelsens vice ordförande Mike Winnerstig att slutföra
sammanträdet och överlämnade till honom ordförandeklubban.
§ 11 HONNÖRSÄRENDEN
Sekreteraren rapporterade att Verkställande utskottet vid sitt sammanträde den 17
september konstaterade att ett antal högt förtjänta personer glömts bort när
beslut togs om central utdelning i samband med Förbundsmötet. Då medaljen
utdelas centralt endast i samband med Jubileer vore det olyckligt om dessa
personer tvingas vänta till 2016 varför VU uppdrog åt att Medaljnämnden att utarbeta
ett förslag att föreläggas styrelsen. Beslöts, i enlighet med Medaljnämndens förslag ,
att tilldela följande personer Förbundets Jubileumsmedalj;

Marie Brunsson, Johan Ström, Jörgen Andersson, Jörgen Björk,Thomas Svensson,
Torben Rundqvist, Jens O´Konor, George Ekström, Friedrich Storrer och Torbjörn
Lindskog.
§ 12 SAMMANTRÄDESPLAN 2012
Fastställdes sammanträdesplan i enlighet med bilaga 1
§ 13 NORGETRAGEDIN
Mike Winnerstig rapporterade att
• Förbundet genom sitt avtal med Meltwater följt upp vad media publicerat med
anledning av det inträffade. Med några få undantag har debatten varit sansad
och nyanserad.
• De i vapenlagstiftningen nämnda skytteorganisationerna, på Förbundets
initiativ, gått ut med en gemensamdebattartikel som publicerats på Svenska
Dagbladets nätbilaga samt i Göteborgsposten. Denna åtgärd har uppskattas
av ett stort antal medlemmar.
• Förbundets ”Framtidsgrupp” (Förbundsordföranden, Styrelseordföranden, Vice
styrelseordföranden och Generalsekreteraren) bevakar kontinuerligt
utvecklingen i frågan och vidtar behov åtgärder inom ramen för tilldelat
mandat.
§ 14 RISKHANTERING & KRISKOMMUNIKATION
Claes-Håkan Carlsson rapporterade det finns ett stort intresse för dessa frågor ute i
kretsar och föreningar. Det är således viktigt att snarast komma ut med informations
och utbildningsmaterial i enlighet med vad som utlovades på kretskonferensen.
Inom den närmsta tiden kommer följande material att tas fram
• Ett Föreningspaket innehållande grundhandlingar tips och råd för
föreningsstyrelsen. Föreningspaketet sänds ut med föreningsutskick och läggs
ut på hemsidan.
• Ett Kretspaket bestående av utbildningsmaterial för utbildning av föreningarna.
Kretspaketet, som sänds ut till kretsarna och läggs ut på hemsidan, består av
”Utbildningsmaterial Riskhantering” och ”Utbildningsmaterial
Kriskommunikation”
§ 15 UTBILDNING
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att utbildningskommittén under hösten och
vårvintern kommer att ta fram följande utbildningsmaterial
• Utbildning Kretsinstruktörer. Pärmsystem. Exklusiv för kretsinstruktörerna.
Kommer inte att säljas.
• Utbildningsmaterial Föreningsinstruktör. Bokform
• Vägledning hjälptränare. Bokform
• Särtryck av vissa delar ur Utbildning kretsinstruktör. Ämnesspecifika häften
(mental träning, fysisk träning etc)
Samtliga publikationer kommer att finnas som tryckoriginal i mars 2012. Produktion i
den takt ekonomin tillåter med högsta prioritet på utbildningsmaterialet för
Kretsinstruktör och Föreningsinstruktör.

§ 16 RELATIONER FÖRSVARSMAKTEN
Bo Walger avrapporterade läget avseende
Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F)
Under 2012 kommer 24 utbildningar att genomföras (jämfört med 16 i år). Detta
innebär totalt 600 elever varav 10 % skall ha pistolutbildning.
Försvarsmaktsinstruktörerna
Förbundet disponerar i nuläget 20 Försvarsmaktsinstruktörer (FMI). Med hänsyn till
att antalet GU-F utbildningar ökar måste FMI kadern förstärkas. Därför kommer
ytterligare sju FMI att utbildas i samverkan med Markstridsskolan under vecka 40.
Hemvärnets Tanknings och Laddningsomgångar (TOLO)
Planeringen fortsätter avseende vårt uppdrag att, tillsammans med SvSF, utbilda
ammunitionsmän för Hemvärnets TOLO grupper. Tillsammans har vi hittills rekryterat
10 ammunitionsmän, dvs halva kvoten. Problemet är att Hemvärnet ännu inte
levererat nödvändigt underlag. Utbildningen är planerad att genomföras under tiden
mars/april 2012.
§ 17 RAPPORTER
Förbundsordföranden redogjorde för åtgärder han vidtagit till Förbundets fromma
samt presenterade en analys avseende konsekvenserna av nyligen genomförda
förändringar i regeringens sammansättning.
§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
18:1 Nils-Anders Ekberg redogjorde för arbetsläget avseende mästerskapstävlingarna
som genomförs enligt följande
•
•
•
•
•

SM Fält& precision
SM PPC
SM Magnumfält
SM Springskytte
RM Militär snabbmatch

Skillingaryd
Umeå
Västerbotten eller Norrbotten
Närke
Linköping

Ekberg informerade också att han fått in förslag till ändringar i internationella PPC
reglementet dagen innan tiden att lämna förslag går ut. Uppdrogs åt Ekberg att
begära förlängd tid för att kunna bereda ärendet på vederbörligt sätt. Om denna
begäran mot förmodan inte bifalls konstaterade styrelsen att förslagsställaren får
återkomma i ärendet nästa år.
18:2 Lars T Andersson föreslog att styrelsen på förekommen anledning skulle ändra
formuleringen i SHB angående vapenkontroll så att vapnet skall kontrolleras utan
magasin där detta inte krävs för att vapnet skall fungera.
Mot detta ställdes förslaget att frågan skulle hänskjutas till Regelkommittén för vidare
handläggning. Styrelsen beslöt med acklamation att frågan skulle hänskjutas till
Regelkommittén.
18:3 Bo Walger rapporterade att NM i fältskytte genomförts i Danmark med stora svenska
framgångar. Arrangemanget höll genomgående hög kvalitet. Tyvärr skämdes dock
det positiva intrycket något av att dagens resultatmässigt bästa skytt i seniorklassen
gick miste om segern på grund av bristande information.

18:4 Sekreteraren anmälde att en skrivelse inkommit från Malmöhus Pistolskyttekrets
avseende SM 2011. Beslöts hänskjuta skrivelsen till VU för vidare behandling.
§ 19 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Mike Winnerstig

Bilaga 1 FS sammanträde 2011-10-01
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