SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 9 april 2011.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 10)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Lars T Andersson (tom § 13)
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam (tom § 13)
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig (tom § 11)

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Fredrik Strömberg
Fredrik Widemo

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga:

Sonny Svensson (tom § 13)

Anmält förhinder:

Bengt Flodin
Bertil Johansson (Onsala)

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Fredrik Strömberg går in i stället för Bertil Johansson
(Onsala).
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2011-02-26 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 2/11.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att Förbundets
ekonomi är stabil. Sekreteraren redovisade vidare läget avseende inkomna
årsrapporter. Konstaterades att prognosen indikerar en fortsatt medlemsökning.
Konstaterades vidare en diskrepans mellan rapporterade aktiva medlemmar och
starter i Rikstävlingen avseende år 2010. Uppdrogs åt Förbundskansliet att
fakturera berörda föreningar.

§ 6 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson presenterade Valberedningens förslag (Bilaga originalprotokollet)
§ 7 JUBILEUM 2011
Sekreteraren rapporterade att Jubileumsmedaljen nu är levererad och visade upp
densamma. Diskuterades frågan om etui. Beslöts att etui skall medfölja medaljer
som delas ut i enlighet med beslut fattat av Förbundsstyrelsen. Vidare skall kansliet
tillhandahålla etui till självkostnadspris i de fall medaljen utdelas på förslag av kretsar
eller föreningar.
Uppdrogs åt sekreteraren att utfärda detaljbestämmelser och ansökningsblanketter
avseende kretsars och föreningars ansökan och offentliggöra dessa genom
föreningsutskick samt på hemsidan.
§ 8 POLISMYNDIGHETERNAS HANTERING AV LICENSÄRENDEN
Sekreteraren rapporterade att han, tillsammans med Nils-Anders Ekberg, uppvaktat
Rikspolisstyrelsen i ärendet den 6 april. Härvid presenterades förslag till ny blankett
för föreningsintyg avseende förnyelse av tidsbegränsad licens (Bilaga
originalprotokollet). Förslaget mottogs väl. RPS kommer nu att detaljstudera
detsamma varefter det, efter förnyad dialog med Förbundet, kommer att sändas ut till
polismyndigheterna på remiss.
§ 9 MILJÖFRÅGOR
Förbundsordföranden rapporterade från möte med Svenska Pistolskytteförbundets
Miljövetenskapliga råd den 23 mars. Han konstaterade att vi hittills tacklat
miljöfrågorna med framgång och att detta varit möjligt tack vare det
Miljövetenskapliga rådet. Det gäller nu att fortsatt ligga på framkant i dessa frågor.
Därför har ett antal projekt initierats inom ramen för det Miljövetenskapliga rådet.
Sekreteraren rapporterade från ett möte med vår Miljökonsult Janne Kjellsson den 6
april. Vid mötet konstaterades att
• Tillämpningen av Kommun & Landstingsförbundets regler avseende prövning
och tillsyn på sina håll inneburit oskäligt höga tillsynsavgifter. Förbundet
kommer därför att, tillsammans med SvSF och Svenska Jägarförbundet,
begära ett möte med SKL för att dryfta denna fråga.
• Antalet bullerrelaterade ärenden fortsätter att öka samtidigt som det inte finns
några handlingsregler för bullerdämpning. Det föreligger behov av en
exempelsamling avseende isolering av olika typer av skjutbanor. Som en
första åtgärd kommer Förbundet uppmana de föreningar som vidtagit
bullerdämpande åtgärder att delge Förbundet sina lösningar.
§ 10 RELATIONER FÖRSVARSMAKTEN
Bo Walger avrapporterade läget avseende
Försvarsmaktsinstruktörerna
Försvarsmaktsinstruktörerna är huvudsakligen engagerade i Grundläggande
soldatutbildning för frivilliga (GU-F). I år genomförs 16 sådana utbildningar. Till nästa
år planeras 25. Detta innebär att FMI kadern behöver förstärkas vilket kommer att
ske under hösten i samverkan med Markstridsskolan. Försvarsmaktsinstruktörerna
har fått god kritik för de utbildningar som genomförts.
Hemvärnets Tanknings och Laddningsomgångar (TOLO)
Planeringen fortsätter avseende vårt uppdrag att, tillsammans med SvSF, utbilda
ammunitionsmän för Hemvärnets TOLO grupper. Rekrytering kommer att

genomföras under 2011 och den första utbildningen är planerad till mars 2012. På
sikt kommer Förbundet att behöva utbilda egna instruktörer för denna verksamhet.
Uppdraget är av synnerlig vikt för såväl SPSF som SvSF och kommer att lösas i nära
samarbete organisationerna emellan. Information om uppdraget kommer att
publiceras i NP och på Förbundets hemsida.
Anders Khemi redogjorde för läget avseende SM i pistolskytte för hemvärnsmän i
Boden. Efter att ha diskuterat frågan ingående konstaterade styrelsen att följande
frågeställningar måste lösas innan Förbundet kan fatta beslut att medverka i
rubricerat arrangemang
•

•

•

Ekonomi: Förbundet avser inte att ta kostnaderna för detta arrangemang. En
förutsättning för att genomföra arrangemanget är därför att Hemvärnet ställer
12.500 kr utöver startavgifterna till den lokala arrangörens (Norrbotten)
förfogande.
Tävlingens status: Förbundet har vissa kriterier för att förläna en tävling SM
status. Normalt börjar man med ett RM för att sedan, om tävlingen uppnår
kriterierna, förläna tävlingen status av SM. Förbundet är således villigt att
första året, förutsatt att övriga villkor uppfylls, genomföra ett Riksmästerskap i
samband med Hemvärnschefens utbildningskontroll.
Omfattning &Regelverk: Grundförutsättningen är precision & fält (Två dagar).
Förbundets reglemente skall ligga till grund för tävlingen. Förbundet är dock
villigt att acceptera viss anpassning av svårighetsgrad med hänsyn till
deltagarnas utbildningsnivå.

Mike Winnerstig rapporterade, med hänvisning till artikel i NP1/11, från Folk &
Försvars rikskonferens i Sälen och underströk särskilt att ÖB sänt ett budskap till
samtliga förbandschefer att de frivilliga försvarsorganisationerna utgör en del av det
nya Försvaret och därför skall behandlas välvilligt vad gäller t ex tillgång till
skjutterräng.
§ 11 UTREDNING DAMKLASSEN
Fredrik Widemo redovisade sitt utredningsuppdrag i enlighet med Bilaga
originalprotokollet.
§ 12 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET
Sekreteraren redogjorde för
• Bokslut 2010 (Bilaga originalprotokollet)
• Reviderad budget 2011 (Bilaga originalprotokollet)
• Budget 2012 (Bilaga originalprotokollet)
Dessa handlingar godkändes att föreläggas Förbundsmötet.
Konfirmerades tidigare beslut att föreslå Förbundsmötet oförändrad Förbundsavgift
för 2012, 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 2010 och
Verksamhetsplan 2012. Dessa handlingar godkändes att föreläggas
Förbundsmötet. (Bilaga originalprotokollet)

Sekreteraren föreslog vissa ändringar i dokumentet ”Riktlinjer och bestämmelser
avseende pistolskyttekretsarnas administrativa roll” (Bilaga originalprotokollet).
Beslöts i enlighet med förslaget och fastställdes därmed den reviderade versionen.
Uppdrogs åt sekreteraren att informera Förbundsmötet i frågan.
Uppdrogs åt Claes-Håkan Carlsson att författa ett förslag till policydokument
avseende Riskhantering & Kriskommunikation att föreläggas Förbundsmötet som
övrig fråga.
På förslag av Medaljnämnden beslöt styrelsen om följande utmärkelser att utdelas
vid Förbundsmötet
Förbundets förtjänstmedalj i silver
Bengt Olofsson och Björn Svensson
Förbundsstyrelsens plakett i guld
Gunnar Andersson
Förbundets jubileumsmedalj
Kerstin Wetterström-Toftling, Lennart Elbe, Ulf Qvarfort, Ulf Hansson, Anette
Hofvander, Claes Linder, Birgitta Kjellberg, Gunnar Tysk, Örjan Lindh, Sonny
Svensson, John-Åke Andersson och Anders Björck
Fastställdes följande praxis avseende utdelande av Jubileumsmedaljen till
styrelseledamöter och kanslipersonal: Medaljen utdelas i samband med jubileer (vart
femte år) till styrelseledamöter och kanslipersonal som tidigare inte erhållit
densamma.
Beslöts vidare att tilldela Karl Sekander, Lönsboda Pistolskytteklubb, utmärkelsen
”Årets ungdomsledare”.
§ 13 MOTIONER
Konstaterades att tio (10) motioner inkommit. Till detta skall läggas en bordlagd
motion. Således föreligger elva (11) förslag till årets Förbundsmöte. Dessa
behandlades i enlighet med bilaga 1. Lena Sjögren, Peter Hjortstam och Bertil
Johansson (Bjuv) reserverade sig mot styrelsens beslut avseende förslag 3 och
Lena Sjögren och Bertil Johansson (Bjuv) mot styrelsens beslut avseende förslag 4.
§ 14 KRETSKONFERENS 2011
Claes-Håkan Carlsson avrapporterade arbetsläget avseende konferensens
huvudtema Riskhantering & Kriskommunikation. I övrigt kommer tid att avsättas för
allmän information i aktuella frågor.
§ 15 UPPDRAG
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
§ 16 GODKÄNNANDE KRETSSTADGAR
Sekreteraren anmälde att Värmlands och Västernorrlands pistolskyttekretsar sänt in
nya kretsstadgar för godkännande. Då inget framkommit som strider mot
normalstadgarna föreslog han styrelsen att godkänna dessa stadgar. Beslöts i
enlighet med förslaget. Fastställdes följande praxis: Generalsekreteraren godkänner
inkomna kretsstadgar på delegation och anmäler ärendena att protokollföras vid
ordinarie styrelsemöte.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
17:1 Claes-Håkan Carlsson rapporterade från Riksinstruktörskonferensen som
genomfördes den 2 april. Konferensen genomfördes i en konstruktiv anda som lovar
gott inför fotsättningen.
17:2 Claes-Håkan Carlsson föreslog några smärre korrigeringar i Utbildningshäftet för
vapenkontrollanter. Beslöts i enlighet med förslaget och fastställdes den reviderade
versionen.
17:3 Bo Walger rapporterade att hemsidan kommer att porteras över i ny struktur under
vecka 15.
17:4 Diskuterades ett föreningsärende rörande bristande betalning av fastställd avgift till
Förbundet. Uppdrogs åt sekreteraren att tillskriva berörd krets med kopia till berörd
förening i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
§ 18 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

