SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 6 oktober 2012.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förbundsordförande
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Per-Anders Svensson

Adjungerad:

Mats Stoltz, sekreterare

Anmält förhinder:

Bengt Flodin
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Onsala)
Göran Lindskog
Fredrik Strömberg
Bo Walger, adjungerad

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Jim Eriksson går in i stället för Bertil Johansson (Onsala), PerAnders Svensson i stället för Fredrik Strömberg och Claes-Håkan Carlsson i stället
för Peter Hjortstam.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2012-04-14, 2012-06-10 och 201206-10 (konstituerande) att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 3/12.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att Förbundets
ekonomi är stabil.
§ 6 SAMMANTRÄDESPLAN 2013
Fastställdes sammanträdesplan i enlighet med bilaga. Uppdrogs åt sekreteraren att
utreda möjligheten till framtida ändringar i tidsplanen för landsdelskonferenserna.

§ 7 ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
Till ordförande i Förbundets överklagandenämnd utsågs Claes Linder och till
ledamöter Gunnar Tysk och Birgitta Rundberg.
§ 8 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV FÖRBUNDSMÖTET 2012
Beslöts tillsätta en arbetsgrupp att utreda veteranproblematiken i avsikt att förelägga
Förbundsmötet 2013 proposition i ärenden. Utsågs Göran Lindskog till
sammankallande i arbetsgruppen och uppdrogs åt Lindskog att till gruppen knyta de
medarbetare han har behov av.
Uppdrogs åt Tävlingskommittén att bevaka provperioden (två år) avseende M7 6 ½
Uppdrogs åt Regelkommittén att bevaka att av Förbundsmötet beslutade
regeländringar förs in i SHB upplaga15.
Uppdrogs åt sekreteraren att se över principerna för Förbundsavgift avseende
luftpistolskyttar (ungdom).
§ 9 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Ordföranden avrapporterade arbetsläget avseende pågående utredning. Arbetet
löper enligt plan.
§ 10 UTVÄRDERING SM 2012
Nils-Anders Ekberg redogjorde för årets SM i enlighet med bilaga till
originalprotokollet. Helhetsintrycket är gott men vissa synpunkter rörande målspel
och säkerhet i samband med vapenhantering framfördes avseende fältskyttet.
Sekreteraren rapporterade att det också inkommit tre skrivelser avseende säkerhet i
samband med vapenhantering. Efter att ha diskuterat denna fråga ingående beslöt
Förbundsstyrelsen att uppdra åt Regelkommittén att se över gällande bestämmelser
och lämna förslag till eventuella ändringar vid decembersammanträdet.
§ 11 SM STATUS MILITÄR SNABBMATCH
Beslöts att Militär snabbmatch får SM status från och med 2013. Klassindelning och
lagtävlingar i enlighet med Skjuthandbokens bestämmelser för SM precision och fält.
§ 12 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden rapporterade från möte med RPS den 27 augusti. Förbundet
representerades av Birgitta Rundberg, Mike Winnerstig och sekreteraren och RPS av
Peter Thorsell. Diskussionen rörde huvudsakligen förutsättningarna för utfärdande av
licens för enhandsvapen. RPS avser att avvakta pågående vapenutredning och
kommer därför inte att utfärda någon handläggnings PM i frågan. Detta innebär att
utredningen kommer att få avgörande betydelse. Förbundsledningen bevakar
ärendet.
Mike Winnerstig rapporterade att han, tillsammans med sekreteraren, haft ett möte
med utredningssekreteraren Charlotte Biörklund-Uggla den 6 september och därvid
noggrant redogjort för Förbundets verksamhet och synpunkter i frågan och
överlämnat uttömmande skriftlig dokumentation i frågan.
Mike Winnerstig informerade att Erik Lakomaa genomfört en vetenskaplig studie
”Safe Storage and Thefts of Firearms in Sweden” Studien bygger på en genomgång
av de 3336 polisrapporter avseende vapenstölder i Sverige mellan 2003 och 2010.
Studien kommer att läggas ut på hemsidan.

Sekreteraren rapporterade från ett sammanträde med SOS den 5 oktober.
Sammanträdets huvudtema var vapenutredningen och det kan konstateras att
medlemsorganisationerna är eniga i sin syn på denna fråga. Beslöts att ett nytt
sammanträde skall genomföras när det utlovade underlaget inför hearingen den 1
november offentliggjorts.
Diskuterades den fortsatta strategin och uppdrogs åt Förbundets ledningsgrupp att
agera i enlighet med denna.
§ 13 FÖRLÄNGT STYRELSESAMMANTRÄDE DEN 1-2 DECEMBER
Nils-Anders Ekberg redogjorde för arbetsläget. Förberedelserna går enligt plan.
§ 14 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Den första av höstens tre Kretsinstruktörsutbildningar genomfördes i Vindeln
28-30/9 med gott resultat. De resterande två utbildningarna genomförs i
Skövde (26-28/10) respektive Stockholm (7-9/12). Sammanlagt kommer 50
kretsinstruktörer att ha utbildats under hösten.
• Utbildningsmaterialet för föreningsinstruktörer kommer att vara klart till jul.
Sekreteraren rapporterade att
• En uppdaterad och uppfräschad upplaga av grundutbildningsmaterialet till
Pistolskyttekortet framställts.
• Förbundet fått en förfrågan om samarbete från Skyttesportförbundets
pistolsektion (Bilaga originalprotokollet). Efter att ha diskuterat frågan
konstaterade Förbundsstyrelsen att SPSF och SvSF har ett bra samarbete
centralt och att det är på den nivån samarbete rörande frågor av principiell och
ekonomisk natur bör bedrivas. Detta utesluter inte att kontakter byggs upp
mellan Förbundets regelkommitté och pistolsektionen för synkronisering av
tävlingsprogram och liknande frågor av rent praktisk natur. Uppdrogs åt
styrelseordföranden och sekreteraren att kontakta pistolsektionen i frågan.
§ 15 STÖD TILL FÖRBUNDETS REPRESENTATIONSLAG VM PPC
Enligt av Förbundsstyrelsen fastställda regler, avsätts regelmässigt 6.500 kr per
landslagsman ( max 6 personer) för finansiering av Förbundets representationslags
(pistol & revolver) deltagande i VM PPC. (FS 2012-04-14). Av samma beslut framgår
att Förbundsstyrelsen, förutsatt att behov föreligger och ekonomin så medger, kan
besluta om extra resebidrag. Då VM 20013 genomförs i Australien föreslog
sekreteraren ett extra resebidrag om 3.500 kr / landslagsman för 2013.
Beslöts i enlighet med förslaget.
§ 16 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes genomförda uppdrag.
§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
17:1 Mike Winnerstig informerade att han, med anledning av fallet Mangs, fått propåer
om vikten av att Förbundsstyrelsen vidtar åtgärder i syfte att undvika en upprepning.
Diskuterades frågan. Konstaterades att föreningarna har en svår uppgift att ”sålla
agnarna från vetet” vid hantering av medlemsärenden. Konstaterades vidare att
föreningarna härvidlag behöver stöd från Förbundet. Uppdrogs åt Lars T. Andersson

att tillsammans med Stefan Kristiansson och Mike Winnerstig utarbeta Råd och
anvisningar för hantering av medlemsärenden.
17:2 Anders Khemi rapporterade att Rikshemvärnschefens Pistolmästerskap
genomförts i Boden med stöd av Norrbottens Pistolskyttekrets. Mästerskapet bestod
av Militär snabbmatch och Fältskytte. Totalt deltog 32 hemvärnsmän.
§ 18 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Bilaga FS 2012-10-06

Sammanträdesplan 2013
Styrelsesammanträden
Söndag
3/2
Lördag
23/2
Lördag
20/4
Söndag
9/6
Söndag
9/6 (konstituerande)
Lördag
12/10
Lördag
30/11
Kretskonferens
Lördag
8/6
Förbundsmöte
Söndag 9/6
VU sammanträden
Söndag
27/1
Lördag
6/4
Lördag
7/9
Lördag
16/11
Landsdelskonferenser
Nord
Fredag 18/1-Lördag 19/1
Öst
Lördag 26/1
Väst
Lördag 2/2
Syd
Lördag 9/2

