SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

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

Närvarande
Ledamöter:

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

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Bengt Flodin
Fredrik Strömberg

Valberedningen:

Sonny Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Fredrik Widemo

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2011-10-01 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 4/11.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget.
§ 6 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson rapporterade att Valberedningen sammanträder den 27
november.
§ 7 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS ORGANISATIONSSTÖD
Sekreteraren anmälde att det kommit till Förbundets kännedom att Försvarsutskottet
diskuterar möjligheterna att tidigarelägga utvärderingen av den förra året införda

fördelningsmodellen för organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna i
stället för efter de tre år som införandet förutsatte. Då 16 av de 18 frivilliga
försvarsorganisationerna i sina remissyttranden uttalat ett klart stöd för den nya
fördelningsmodellen och då konstruktionen av densamma innebär att en meningsfull
utvärdering inte kan göras för än efter tre år tog Förbundet, tillsammans med
Bilkåren, initiativet till en för de frivilliga försvarsorganisationerna gemensam
skrivelse i detta ärende (bilaga 1). Skrivelsen undertecknades av 10 frivilliga
försvarsorganisationer och ytterligare fyra har i efterhand meddelat FöU att de ställer
sig bakom densamma. Uppdrogs åt sekreteraren att bevaka utvecklingen i denna
fråga.
§ 8 HONNÖRSÄRENDEN
Beslöts att tilldela Riksbilkårschefen Reidun Eklöw Förbundets Jubileumsmedalj för
förtjänstfullt arbete i den arbetsgrupp som tog fram förslaget till den nu gällande och
av flertalet frivilliga försvarsorganisationer uppskattade fördelningsmodellen för
organisationsstöd.
§ 9 SAMARBETE MED SvSF
Sekreteraren redogjorde för redogjorde för läget avseende pågående diskussioner
rörande för de båda organisationerna gemensamma frågor. Med anledning att SvSF
beslutat införa ett för sektionerna gemensamt skyttekort har en överenskommelse
tecknats mellan organisationerna i syfte att underlätta för medlemmar i föreningar
anslutna till båda organisationerna som vill ha såväl pistolskyttekort som skyttekort.
(Bilaga 2)
§ 10 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 25 november. Vid detta möte framkom att
• RPS är för en samförståndslösning
• Begreppen synnerliga skäl, behov och aktivitet måste definieras
• RPS har ambitionen att ha ett förslag till riktlinjer klart före nyår.
• Skytteorganisationerna kommer sedan att få yttra sig över förslaget.
Förbundets representanter meddelade att Förbundets grundinställning i frågan står
fast och måste beaktas vid riktlinjernas utformning så att dessa garanterar
möjligheten att även framdeles bedriva pistolskytte i Sverige.
Efter att grundligt ha diskuterat frågan uttalade sig styrelsen för en fortsatt dialog med
RPS men förbehöll sig samtidigt rätten att, om RPS förslag till riktlinjer inte skulle visa
sig garantera pistolskyttets framtid, vidta alla åtgärder inom anständighetens ramar
som står till buds för få en godtagbar lösning till stånd.
Uppdrogs åt sekreteraren att kontinuerligt informera föreningar och medlemmar via
Hemsidan, Nyhetsbrev och NP om utvecklingen i denna fråga.
§ 11 RAPPORTER
Förbundsordföranden rapporterade att han den senaste tiden huvudsakligen
arbetat med organisationsstöds- och vapenlagstiftningsfrågorna samt att han i den
senare frågan haft god hjälp av Förbundets hedersledamot Gunnar Tysk.
§ 12 SHB UPPLAGA 14
Bo Walger avrapporterade arbetsläget. Regelkommittén har utarbetat ett förslag till
uppdaterad SHB. Detta har sänts ut på remiss till Förbundsstyrelsen. Ett antal
synpunkter har kommit in. Regelkommittén kommer nu att ta ställning till dessa

varefter kommitténs slutförslag kommer att sändas ut till Förbundsstyrelsen för
fastställande per capsulam. Sedan går den fastställda versionen till sättning och
tryck. Detta måste ske under första veckan i december varför RK och FS har att
arbetas under tidspress.
§ 13 RELATIONER FÖRSVARSMAKTEN
Bo Walger rapporterade läget avseende
Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F)
Under 2012 kommer 25 utbildningar att genomföras (jämfört med 16 i år). Detta
innebär totalt 600 elever varav 10 % skall ha pistolutbildning.
Försvarsmaktsinstruktörer (FMI)
Med anledning det ökade antalet GU-F utbildningar har 7 nya FMI utbildats under
hösten. Förbundet disponerar därmed i nuläget totalt 27 FMI.
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
14 ammunitionsmän. En intensifierad kampanj i syfte att fylla kvoten (20
ammunitionsmän) kommer att genomföras under vårvintern. Under våren kommer
ammunitionsmännen att kallas till ett informationsmöte i Stockholm. Målsättningen är
att utbildningen skall genomföras hösten 2012 i Skövde.
§ 14 RISKHANTERING & KRISKOMMUNIKATION
Claes-Håkan Carlsson redogjorde för arbetsläget
Följande underlag kommer att tas fram:
• Ett föreningspaket innehållande de basala ting varje förening bör känna till inom
området. Föreningspaketet är klart och kommer att läggas ut på hemsidan och
sändas ut med föreningsutskick.
• Ett kretspaket innehållande utbildningsmaterial avsett att användas av kretsarna
för att bedriva utbildning med föreningarna inom egen krets. Kretspaketet är i
det närmaste klart och kommer att läggas ut på hemsidan under december.
§ 15 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att utbildningskommittén under hösten och
vårvintern kommer att ta fram följande utbildningsmaterial
• Utbildning Kretsinstruktörer. Pärmsystem. Exklusivt 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 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg rapporterade att han påbörjat sitt utredningsuppdrag och att han
successivt kommer att avrapportera till Förbundsstyrelsen

§ 17 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes genomförda uppdrag.
Diskuterades frågan om ”SM för Hemvärnsmän”. Denna tävling inställdes i år.
Hemvärnet avser att i stället genomföra den 2012 i Boden. Anders Khemi är kallad till
ett möte i frågan den 30 november. Konstaterades att förutsättningarna för
Förbundets medverkan är oförändrade det vill säga att ekonomin måste lösas samt
att Förbundet kan ge tävlingen högst status av Riksmästerskap.
Beslöts att utreda möjligheterna att i samråd med Markstridsskolan utveckla ett
koncept för ”tjänsteklasskytte”. Tillsattes en arbetsgrupp bestående av Bo Walger
(sammankallande), Bengt Flodin och Mike Winnerstig samt uppdrogs åt denna
grupp att utreda frågan.
§ 18 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet
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