SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 26 februari 2011.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 8)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Gunnar Andersson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Lena Sjögren

Suppleanter:

Fredrik Strömberg

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Bengt Flodin
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Onsala)
Sune Persson
Fredrik Widemo
Mike Winnerstig

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Fredrik Strömberg går in i stället för Sune
Persson.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2010-12-11 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 1/10 (30/1)
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren informerade att
• Bokslutsarbetet pågår.
• De nya bestämmelserna avseende organisationsbidrag till de frivilliga
försvarsorganisationerna fastställts och att Förbundet tilldelats
organisationsbidrag fullt ut för 2011.
Konstaterades att Förbundets ekonomi är i balans.

§ 6 POLISMYNDIGHETERNAS HANTERING AV LICENSÄRENDEN
Ordföranden redogjorde för läget. Vissa polismyndigheter har börjat kräva in
tävlingsresultat som kompletterande underlag i samband med ansökan om förnyelse
av tidsbegränsade licenser. Olika polismyndigheter tillämpar härvid olika principer.
Detta har lett till förklarlig irritation hos berörda medlemmar. Det är ohållbart att olika
principer tillämpas i olika delar av landet. Förbundsledningens inställning är att
• Föreningsintyget skall i princip räcka för att styrka aktivitetskravet. Behövs mer
information måste blanketten för föreningsintyget ändras.
• Regelmässigt deltagande i föreningens verksamhet (klubbtävlingar &
träningsskjutningar) skall räcka för att uppfylla aktivitetskravet.
• Begreppet ”regelmässigt” måste definieras utifrån de individuella
förutsättningar den enskilda föreningen verkar under (klimat, tillgång till
skjutbana etc)
Ordföranden redogjorde vidare för de diskussioner som förts med RPS i frågan
(Bilaga originalprotokollet). Efter att ha diskuterat frågan fastställde
Förbundsstyrelsen ett förslag till ny blankett för föreningsintyg avseende förnyelse av
tidsbegränsad licens att föreläggas RPS. (Bilaga originalprotokollet). Uppdrogs åt
sekreteraren och Nils-Anders Ekberg att snarast kontakta RPS i frågan.
§ 7 SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
Sekreteraren informerade att en dialog inletts med SvSF i syfte att se över rutinerna
för det praktiska samarbetet organisationerna emellan. Detta med anledning av att
SvSF omlokaliserat sitt kansli och genomfört personella förändringar i
nyckelbefattningar (Ny ordförande och ny GS). Dialogen förs såväl på ordförandenivå
som på chefstjänstemannanivå.
§ 8 RAPPORTER
Förbundsordföranden redovisade sin syn på det aktuella läget och hur detta kan
komma att påverka Förbundets framtid.
§ 9 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET 2011
Sekreteraren rapporterade att
• Förbundsmöte genomförs den 12/6 på Riddarhuset.
• Medaljkommittén sammanträder den 8/4
• Bokslut och verksamhetsberättelse för 2009 liksom budget och
verksamhetsplan för 2011 kommer att vara klara till Förbundsstyrelsens
sammanträde den 9/4.
• Tio (10) motioner inkommit. Dessutom tillkommer en bordlagd motion Dessa
har sänts ut till kretsar och föreningar. Motionerna kommer att behandlas av
VU (18/3) och FS (9/4) i vederbörlig ordning.
• För Förbundsmötet nödvändiga handlingar kommer att föreläggas FS för
godkännande den 9/4 för att därefter sändas ut med kallelsen senast fyra
veckor före Förbundsmötet.
Bertil Johansson presenterade sitt förslag till alternativa kompetenskrav för
fältskytte, precisionsskytte och militär snabbmatch (Uppdrag till FS av FM 2010)
enligt bilaga. Beslöts i enlighet med förslaget. Uppdrogs åt Regelkommittén att,
efter det att dialog med RPS genomförts, införa beslutet i SHB upplaga 14.
Fastställdes med smärre korrigeringar Fredrik Widemos förslag till enkät med
anledning av den konsekvensutredning FS lovat genomföra avseende den bordlagda
motionen beträffande damklassen. Bilaga originalprotokollet.

Beslöts att föreslå Förbundsmötet att besluta om oförändrade avgifter avseende
2010.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med Förbundsordföranden och
Styrelseordföranden, detaljplanera Förbundsmötet.
§ 10 KRETSKONFERENS 2011
Sekreteraren informerade att årets kretskonferens är förlängd med en dag och
genomförs på Nordic Sea Hotel i Stockholm den 10-11 juni. Lokal och hotellrum är
preliminärbokade.
Konferensens huvudtema är ”Riskhantering & kriskommunikation”. Konferensen
bygger vidare på förra årets kretskonferens och årets landsdelskonferenser.
Målgruppen är Förbundsstyrelsen samt minst en representant per krets.
Målsättningen är att det i varje krets skall finnas en huvudansvarig för dessa frågor
med ansvar att utbilda föreningarna inom egen krets.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med styrelseordföranden och Claes-Håkan
Carlsson, detaljplanera konferensen.
§ 11 RELATIONER FÖRSVARSMAKTEN
Bo Walger rapporterade
• Att han tillsammans med Michael Normann (SvSF) haft en dialog med PROD
FRIV beträffande organisationernas gemensamma uppdrag avseende
utbildning av 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.
• Att Förbundet under 2011 avser att rekrytera och utbilda ytterligare tre
Försvarsmaktsinstruktörer (FMI). Ambitionen är att genomföra denna
utbildning i anslutning till den repetitions / kompletteringsubildning som är
planerad till hösten 2011. Försvarsmaktsinstruktörerna kommer under året att
engageras i Grundutbildning frivilliga (GU-F) som kommer att genomföras på
fyra platser (Halmstad, Falun, Väddö och Boden).
Nils-Anders Ekberg redogjorde för utvecklingen avseende Förbundets eventuella
medverkan i ett Svenskt mästerskap i pistolskytte för Hemvärnsmän. (Bilaga
originalprotokollet).
§ 12 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade från möte med Svenskt Forum för Skytte Jakt och
Vapenfrågor (SFJSV) den 24/2. Av särskilt intresse är att mötet beslöt att utreda
möjligheterna att agera gemensamt i skjutbanefrågan.
§ 13 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att han kallat Miljövetenskapliga rådet till sammanträde
den 23 mars. Syftet är att inventera hotbilden och diskutera relevanta åtgärder med
anledning av densamma. Vidare har han gett Ulf Qvarfort i uppdrag att börja samla in
fakta ur miljösynpunkt avseende antimon och koppar.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
14:1 Sekreteraren redogjorde, i Fredrik Widemos frånvaro, för arbetsläget avseende
dennes uppdrag att lokalisera felaktigheter och tvetydigheter i SHB. Arbetsgruppen
är formerad. Regelkommittén kommer att träffas den 18 mars för att synkronisera
arbetsfördelningen mellan RK och Widemo. Delmomenten skall vara klara före
midsommar varefter Widemo sammanställer materialet och överlämnar det samma
till RK under augusti.
14:2 Sekreteraren rapporterade att önskemål framförts till Förbundskansliet om en
fortsatt utbyggnad av högre årtalsmärket utöver emaljerad krans med tre stjärnor.
Efter att ha diskuterat saken beslöt Förbundsstyrelsen att inte gå dessa önskemål till
mötes i denna fråga. Beslöts att framställa en plansch över Förbundets märken och
uppdrogs åt sekreteraren att verkställa beslutet.
14:3 Sekreteraren rapporterade att en skrivelse inkommit avseende skidskytte (Bilaga
originalprotokollet). Konstaterades att FS förklarat SM skidskytte för vilande på grund
av för lågt deltagarantal och att det inte finns skäl att aktivera mästerskapet i fråga.
Beslöts att hänskjuta de i skrivelsen nämnda regelfrågorna till Regelkommittén.
14:4 Sekreteraren rapporterade att konferens med Förbundets Riksinstruktörer kommer
att genomföras den 2 april.
14:5 Nils-Anders Ekberg väckte frågan huruvida det finns skäl att väcka liv i tanken på
ett föreningsadministrativt program. Beslöts att hänskjuta frågan till Verkställande
utskottet för vidare utredning.
14:6 Nils-Anders Ekberg rapporterade att SOIC (Swedish Open Indoor Championships) i
PPC genomförts i Umeå den 19-20/2 med gott resultat.
§ 15 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Bilaga FS sammanträde 2011-02-26
Förslag alternativa kompetenskrav för Precision, Fält och Militär snabbmatch
Precision & fält
1. att vid tre (3) olika tävlingstillfällen under året uppfyllt fordringarna för
fältskyttemärket i guld
2. att vid tre(3) olika tävlingstillfällen under året uppfyllt fordringarna för
precisionsmärket i guld
3. alternativt enligt gängse regler för pistolskyttemärket i guld.
Skytt som ”endast” utövar fält- eller precisionsskytte samt de som kombinerar dessa
grenar har på detta sätt tre (3) olika möjligheter att avlägga prov för förnyelse av
vapenlicens.
Militär snabbmatch
Att vid tre (3) olika tävlingstillfällen under året erhållit poäng enligt fasta poänggränser
enligt följande;
Vapengrupp A 500 poäng
(ca. 80% av högsta möjliga poäng)
B 520 poäng
(ca. 85% av högsta möjliga poäng)
C 540 poäng
(ca. 90% av högsta möjliga poäng)

Dessa kompetenskrav är avsedda att tillämpas i samband med ansökan om vapenlicens.
Dock skall vid första licensansökan skjutskicklighet alltid styrkas genom uppfyllandet av
fordringarna för Pistolskyttemärket i guld. Avseende märkestagning hänvisas till
bestämmelserna i SHB.

