SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Star Hotel, Sollentuna,
söndagen den 2 december 2012.

Närvarande
Ledamöter:

Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Per-Anders Svensson

Adjungerad:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger, adjungerad

Anmält förhinder:

Stefan Kristiansson, förbundsordförande
Jim Eriksson
Bengt Flodin
Bertil Johansson (Onsala)
Bertil Johansson (Bjuv)
Fredrik Strömberg

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Bertil Johansson
(Onsala), och Per-Anders Svensson i stället för Fredrik Strömberg.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2012-10-06 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 4/12.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att Förbundets
ekonomi är stabil.
§ 6 FÖRENINGSÄRENDE
Bilaga originalprotokollet
§ 7 UTREDNING VETERANPROBLEMATIKEN
Göran Lindskog redogjorde för arbetsläget.

§ 8 ÖVERSYN OCH ÄNDRINGAR I BESTÄMMELSER SÄKER VAPENHANTERING
Bo Walger rapporterade att Regelkommittén diskuterat ärendet vid sitt sammanträde
2012-11-30 och därvid konstaterat att
• Det föreligger vissa inkonsekvenser i SHB som måste redas ut. Detta kommer
att ske inom ramen för arbetet med upplaga 15.
• Det föreligger ett informations- och utbildningsbehov avseende säker
vapenhantering.
§ 9 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren redogjorde för läget avseende Vapenutredningen. I likhet med övriga
berörda organisationer var Förbundet kallat till en slutlig hearing den 1 november.
Utifrån vad där framkom har de fyra skytteorganisationerna (Svenska
Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Svartkrut Skytte
Federationen och IPSC Sverige) skickat in en gemensam skrivelse till utredningen.
Skrivelsen har lagts ut på hemsidan. Vidare har Svenskt Forum för Jakt-, Skytteoch Vapenfrågor sänt in ett gemensamt yttrande i ärendet. Utredningen kommer nu
att slutföra sitt uppdrag och lämna sitt förslag till Justitiedepartementet senast 31/1
2013. Sedan kommer departementet i vanlig ordning att bereda ärendet vilket
inkluderar att berörda organisationer får förslaget på remiss.
§ 10 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att Kretsinstruktörsutbildning genomförts i
Vindeln 28-30/9 (9 elever) och Skövde 26-28/10 (24 elever). En tredje utbildning
genomförs i Stockholm 7-9/12 med 15 anmälda elever. Erfarenheterna från
utbildningen är genomgående positiva vilket bekräftas av genomförd kursutvärdering.
Fokus ligger nu på att få utbildningsmaterialet för föreningsinstruktörer klart i syfte att
få igång utbildning av föreningsinstruktörer på bred front under 2013
Diskuterades bestämmelserna för Pistolskyttekortet. Fastställdes följande principer
• Pistolskyttekortet är obligatoriskt för deltagande i tävlingar över
föreningsnivå.
• Alla nya medlemmar skall genomgå grundutbildning och ta pistolskyttekortet.
• För deltagande i tävlingar luftpistol inom Förbundets ram, inklusive
samarrangemanget Svenska ungdomscupen (enligt avtal med SvSF) fordras
inte pistolskyttekort.
• Pistolskyttekort utfärdas tidigast vid 13 års ålder.
Diskuterades åldersgränsen för deltagande i precisions- respektive fältskytte i
vapengrupp C. Konstaterades att vapenlagstiftningen inte innehåller någon
åldersbegränsning för övning eller tävling på skjutbana under föreningens uppsikt.
För medverkan i fältskytte fordras generellt grundutbildning och
guldmärkeskompetens för att få delta. Beslöts att från och med den 1/1 2014 höja
åldersgränsen till 15 år med möjlighet till dispens. Uppdrogs åt Regelkommittén att
se till att SHB upplaga 15 korrigeras i enlighet med beslutet.
§ 11 LANDSDELSKONFERENSER 2013
Beslöts att FS representeras av styrelseordföranden och generalsekreteraren.
Uppdrogs åt dessa att ta fram informationsunderlag. Huvudteman blir
vapenlagstiftningsfrågor och utbildningsfrågor.
§ 12 RAPPORTER
Ordföranden rapporterade från sammanträde med Svenskt Forum för Jakt-, Skytteoch Vapenfrågor i Östersund 2012-11-29.

§ 13 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes genomförda uppdrag.
§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
14:1 Sekreteraren informerade på förekommen anledning att viss förvirring uppstått vad
gäller kretsarnas rätt att ta ut förseningsavgift om föreningarna dröjer med att betala
in fastställd kretsavgift. Efter att ha dryftat frågan med Förbundsjuristen har han
meddelat berörda parter följande
Det gäller att hålla isär två saker
• Kretsårsmötets beslut att ta ut avgift vid försenad betalning
• De avgifter kretsen kan ta ut när den driver in kretsavgiften.
Om Kretsårsmötets beslut har kommit till i riktig ordning och föreningarna fått del av
beslutet kan det tillämpas. Beslutet går att överklaga till Förbundet.
När avgiften skall drivas in börjar inkassolagen, inkassoförordningen och lagen om
ersättning för inkassokostnader att gälla även för en krets som vill driva in pengar
från en förening. Kretsen kan då ta ut max 50 kr för att påminna föreningen och max
160 kr för själva inkassokravet.
14:2 Sekreteraren rapporterade att Sveriges Metallsilhuettförbund vill ha en diskussion
avseende samarbete med Förbundet. Uppdrogs åt sekreteraren att vidta åtgärder
för att få ett möte i frågan till stånd under april 2013. Från Förbundet medverkar
Birgitta Rundberg, Mike Winnerstig, Nils-Anders Ekberg och GS.
14:3 Bo Walger anmälde ett nytt svenskt rekord i lagtävling vapengrupp C (Pskf Magnus
Stenbock 1025 poäng). Fastställdes rekordet och beslöts att svenska rekord i
fortsättningen skall fastställas av Förbundsstyrelsen.
§ 15 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

