SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 14 april 2012.

Närvarande
Ledamöter:

Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Onsala)
Anders Khemi
Göran Lindskog
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Bengt Flodin
Fredrik Strömberg

Adjungerad:

Mats Stoltz, sekreterare

Övriga:

Sonny Svensson

Anmält förhinder:

Anders Björck
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Bjuv)
Fredrik Widemo
Bo Walger, adjungerad

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Fredrik Strömberg går in i stället för Bertil Johansson (Bjuv)
och Claes-Håkan Carlsson i stället för Peter Hjortstam.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2012-02-25 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 2/12.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att Förbundets
ekonomi är stabil..

§ 6 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET
Sekreteraren redogjorde för
• Bokslut 2011 (Bilaga originalprotokollet)
• Reviderad budget 2012 (Bilaga originalprotokollet)
• Budget 2013 (Bilaga originalprotokollet)
Dessa handlingar godkändes att föreläggas Förbundsmötet.
Beslöts att föreslå Förbundsmötet oförändrad Förbundsavgift för 2013, 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 2011 och
Verksamhetsplan 2013. Dessa handlingar godkändes att föreläggas
Förbundsmötet. (Bilaga originalprotokollet)
På förslag av Medaljnämnden beslöt styrelsen om följande utmärkelser att utdelas
vid Förbundsmötet
Förbundets förtjänstmedalj i guld
Staffan Lindström, Jan Andersson och Thor Petersson.
Förbundets förtjänstmedalj i silver
Yvonne Ericsson och Mike Winnerstig
Förbundsstyrelsens plakett i guld
Anders Björck och Sune Persson
Beslöts vidare att tilldela Per-Anders Svensson, Vinslövs Pistolskytteklubb,
utmärkelsen ”Årets ungdomsledare”.
§ 7 MOTIONER
Konstaterades att tretton (13) motioner inkommit. Dessa behandlades i enlighet med
bilaga 1.
§ 8 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson presenterade Valberedningens förslag (Bilaga originalprotokollet)
§ 9 POLISMYNDIGHETERNAS HANTERING AV LICENSÄRENDEN
Sekreteraren rapporterade från en hearing i frågan på RPS den 22 mars. RPS
presenterade sitt förslag till handläggnings-PM och närvarande skytteorganisationer
(SPSF, SvSF, SSSF och IPSC Sverige) gavs möjlighet att framföra synpunkter på
detsamma. Från denna hearing kan noteras att RPS anser att föreningsintygets
status måste återupprättas. Som regel skall föreningsintyget räcka som
beslutsunderlag men det måste, vid behov, hålla för en kontroll. Vidare måste
blanketten för föreningsintyget göras om. RPS kommer nu att göra de sista
korrigeringarna i promemorian och utarbeta en reviderad blankett för föreningsintyget
innan RPS slår fast innehållet i promemorian. Sekreteraren informerade vidare att
förvaltningsrätten i Göteborg på senare tid meddelat ett antal domar som
underkänner polismyndighetens beslut. Dessa domar har överklagats av
polismyndigheten varför vi har ett antal för oss mycket viktiga fall i kammarrätten.
Sekreteraren meddelade slutligen att han den 30 mars informerat rörelsen om läget
via hemsidan och Nyhetsbrev (Bilaga 2)

§ 10 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att regeringen tillsatt en ny vapenutredning (Skärpningar
i vapenlagstiftningen 2012:19). Utredningen har tillsatts med anledning av att det
enligt polisen finns indikationer på att våldsbenägna kriminella personers
användande av skjutvapen ökar. Enligt utredningsdirektiven skall utredaren bl.a
• Analysera reglerna om förutsättningarna för enskilda att inneha
målskjutningsvapen
• Utreda under vilka förutsättningar tillstånd till innehav av halvautomatiska vapen
bör medges.
• Ta ställning till om, och i så fall i vilken utsträckning, vapenmagasin bör utgöra
sådan vapendel som skall jämställas med skjutvapen vid tillämpning av
vapenlagen.
• Ta ställning till hur det grova vapenbrottet bör förändras för att en skärpt syn på
vapenbrottsligheten skall få genomslag och för att möjligheten att göra
nyanserade bedömningar av grova vapenbrott skall öka.
Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2013.
Förbundsstyrelsen konstaterade med besvikelse att utredningsuppdragets
huvudsakliga inriktning främst berör de legala vapenägare som innehar skjutvapen
för godtagbara ändamål och endast i mindre utsträckning den illegala
vapenhanteringen och den därav betingade grova kriminaliteten. Konstaterades
vidare att ärendet måste bevakas och uppdrogs åt Mike Winnerstig att, i samråd
med Förbundsordföranden, styrelseordföranden och generalsekreteraren, bevaka
detsamma med kontinuerlig återrapportering till Förbundsstyrelsen.
§ 11 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren rapporterade att tillämpningen av Kommun & Landstingsförbundets
(SKL) regler avseende prövning och tillsyn på sina håll inneburit oskäligt höga
tillsynsavgifter. Han kommer därför att i samråd med SvSF och vår miljökonsulent
Janne Kjellsson att tillskriva SKL och begära ett möte för att dryfta frågan.
§ 12 KRETSKONFERENS 2012
Sekreteraren avrapporterade arbetsläget.
§ 13 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson redogjorde för arbetsläget. Utbildningsmaterialet
kretsinstruktör är i princip klart. De sista korrigeringarna kommer att göras den 5 maj
då Utbildningskommittén och Riksinstruktörerna kallats till planeringsmöte i
Stockholm. Därefter kommer arbetet med resterande utbildningsmaterial
(Utbildningsmaterial föreningsinstruktörer och ämnesspecifika särtryck ur
utbildningsmaterialet för kretsinstruktörer) att påbörjas. Dessa publikationer kommer
att vara klara under hösten. Under hösten kommer vidare central utbildning av
kretsinstruktörer att genomföras. Närmare information kommer att ges via
kretsutskick och NP.
Sekreteraren informerade att diskussionerna med SvSF avseende synkronisering av
innehållet i de båda organisationernas grundutbildningsmaterial slutförts till
ömsesidig belåtenhet. Arbetet med en ny reviderad version av utbildningshäfte
Pistolskyttekortet har inletts med ambitionen att detta material skall vara klart till
Förbundsmötet den 10 juni.

§ 14 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg redogjorde för arbetsläget avseende pågående utredning.
§ 15 UPPDRAG
Uppdrogs åt sekreteraren att stryka genomförda uppdrag från minneslistan.
§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR
16:1 Sekreteraren presenterade ett förslag avseende finansiering av landslagets
deltagande i VM PPC (Bilaga originalprotokollet). Beslöts i enlighet med förslaget
vilket innebär att för ändamålet avsätts regelmässigt 6.500 kr per landslagsman (6
personer) vilket är i paritet med vad en landslagsman i fältskytte kostar.
Då PPC är en internationell gren kan VM komma att arrangeras på platser som
medför extremt höga resekostnader. Därför kan Förbundsstyrelsen, förutsatt att
behov föreligger och ekonomin så medger, besluta om extra resebidrag.
16:2 Behandlades skrivelse från Kungsbacka-Wiske i enlighet med bilaga till
originalprotokollet
16:3 Sekreteraren redogjorde, på förekommen anledning, för de etiska regler redaktionen
tillämpar avseende publicering av insänt material i NP. Förbundsstyrelsen
sanktionerade redaktionens policy i denna fråga.
16:4 Ordföranden rapporterade att hon mottagit en skrivelse från Salems PK (Bilaga
originalprotokollet). Salem PK avser att handikappanpassa sin skjutbana och önskar
Förbundsstyrelsens moraliska stöd för denna åtgärd. Förbundsstyrelsen fann
initiativet lovvärt och helt i linje med Förbundets grundläggande inställning.
Uppdrogs åt sekreteraren att tillskriva Salems PK i ärendet.
16:5 Nils-Anders Ekberg efterlyste ett långsiktigt målsättningsdokument för Förbundet.
Detta kan inte åstadkommas inom ramen för ett ordinarie styrelsesammanträde
varför han föreslog att Förbundsstyrelsen bereds tillfälle att under en dag enbart
diskutera Förbundets framtida inriktning. Beslöts att förlänga decembersammanträdet med en dag och ägna söndagen helt åt denna fråga.
Tillsattes en arbetsgrupp för ändamålet bestående av Nils-Anders Ekberg
(sammankallande), Bo Walger och Lena Sjögren. Uppdrogs åt sekreteraren att vidta
nödvändiga logistiska åtgärder.
16:6 Nils-Anders Ekberg meddelade att arrangören av årets RM i Militär snabbmatch
uttryckt önskemål att komplettera Öppen klass C med damklass C, juniorklass C,
veteranklass yngre C och veteranklass äldre C. För att utvärdera intresset beslöt
Förbundsstyrelsen att på prov genomföra årets RM i enlighet med arrangörens
önskemål.
16:7 Diskuterades ändringar i sammanträdesplanen för 2013 i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.
16:8 Lena Sjögren väckte frågan om sanktioner mot föreningar som inte följer SHB.
Uppdrogs åt Regelkommittén att utreda frågan.

§ 17 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

Bilaga 2 FS 2012-04-14
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NYHETSBREV 1/2012
Det har gått tre månader sedan jag sände ut det senaste Nyhetsbrevet. Detta innebär inte
att vi inte skulle ha arbetat med ”licensfrågan”. Snarare tvärtom. Jag är medveten om att
medlemmarna skulle föredra tätare information i denna fråga enligt principen ”Det är bättre
att informera att det inte finns något att informera om än att inte informera alls” och det
ligger mycket i den principen. Hur som helst så är min ambition att öka antalet Nyhetsbrev
såväl i denna som i andra frågor under år 2012.
Information är viktig och måste vara prioriterad verksamhet.
Licensfrågan
Det här Nyhetsbrevet blir till viss del en resumé av licensfrågan kompletterad med
information om den senaste utvecklingen.
Vi kan konstatera att vapenlagstiftningen inte är tydlig när det gäller tillstånd att inneha
vapen för målskjutning. Enligt Vapenlagen (VL) är förutsättningarna för att få inneha vapen
att
• Den sökande behöver vapnet för godtagbart ändamål (Målskjutning är obestridligt ett
godtagbart ändamål)
• Det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.
• Vapnet är lämpat för ändamålet
• Det, om tillståndet gäller automatvapen eller enhandsvapen, föreligger synnerliga
skäl.
Enligt Vapenförordningen (VF) krävs att den sökande fyllt 18 år, är aktiv medlem i
skytteförening (eller motsvarande) samt visat prov på skjutskicklighet.
Problemet ligger i tolkningen av begreppet ”synnerliga skäl”. Begreppet, som juridiskt sett
är ett kraftuttryck, infördes i Vapenkungörelsen 1934 för att ge polisen ett verktyg att
förhindra att den tidens extremiströrelser beväpnade sig på lokal väg. Dessvärre kom
aldrig begreppet att utmönstras trots att SOU 1998:44 föreslog att så skulle ske.
Praxis har tidigare varit att synnerliga skäl ansetts föreligga om övriga krav i VL och VF är
uppfyllda vilket styrks genom av föreningen utfärdat intyg (Föreningsintyget).
Sedan 2010 tillämpar Polismyndigheten i Västra Götaland, med hänvisning till begreppet
”synnerliga skäl” en från denna praxis avvikande tolkning av vapenlagstiftningen avseende
licenshantering. Enligt polismyndigheten skall varje ärende bedömas från fall till fall. Man
fäster därför inget avseende vid föreningsintyget utan kräver in kompletterande underlag i
form av tävlingsresultat, aktivitetsintyg etc.
Vapenlagstiftningen går alltså att tolka på olika sätt och tolkningsföreträdet ligger inte hos
Förbundet utan i första hand hos polismyndigheterna och i andra hand hos domstolarna.
Då Förbundsledningen såg en klar risk för att denna praxis skulle leda till godtycklighet
och bristande helhetssyn (vilket bekräftats av ett antal beslut) togs på ett tidigt stadium
kontakt med Rikspolisstyrelsen (RPS). En kontinuerlig dialog har förts mellan Förbundet
och RPS vilket resulterat i att den senare initierade ett tillsynsärende i frågan.

Vid ett möte mellan representanter för Förbundet och RPS den 21 december förklarade
RPS att man teoretiskt har två alternativ. Ett alternativ vore att, utifrån de domar som
avkunnats i ärendet, knäsätta Västra Götalands modell. Emellertid utgör dessa domar ett
prov utan värde då de till största delen utgörs av ”obstruktionsfall”, dvs den sökande har,
utifrån sin tolkning av vapenlagstiftningen, vägrat att lämna för fallet relevant
kompletterande underlag. Ett bättre alternativ är att grundligt utreda vad som varit
lagstiftarens avsikt med utformningen av reglerna för innehav av enhandsvapen och med
detta som utgångspunkt författa en promemoria avseende licenshanteringen
(ursprungligen talade man om riktlinjer) för att uppnå enhetlighet i polismyndigheternas
tillämpning av reglerna. Berörda skytteorganisationer skulle få tillfälle att yttra sig över
promemorians innehåll innan den fastställdes.
Jag vill understryka att det är RPS som utfärdar promemorian och som får ta
ansvaret för densamma. Förbundet har således inte gjort någon överenskommelse med
RPS. Däremot har vi (liksom övriga berörda organisationer) haft möjlighet att yttra oss
över promemorian och det har vi gjort.
Nuläge
I slutet av februari fick vi RPS utkast till promemoria. Vi kunde konstatera att RPS beaktat
en del av de synpunkter vi fört fram under den tidigare dialogen men att promemorian
även innehöll en del skrivningar som vi ställde oss skeptiska till.
Detta påtalade vi vid den hearing RPS genomförde med berörda organisationer (SPSF,
SvSF, SSSF och IPSC Sweden) den 22 mars. Från denna hearing kan noteras att RPS
anser att föreningsintygets status måste återupprättas. Som regel skall föreningsintyget
räcka som beslutsunderlag men det måste, vid behov, hålla för en kontroll. Vidare måste
blanketten för föreningsintyget göras om.
RPS kommer nu att göra de sista korrigeringarna i promemorian och utarbeta en reviderad
blankett för föreningsintyget. Sedan får vi se i vilken mån man tagit hänsyn till
skytteorganisationernas synpunkter. Men återigen det är RPS som utfärdar promemorian.
Förbundsledningen har gjort vad den kunnat för att få den så bra som möjligt. Jag kan
dock garantera att den inte hade blivit bättre om vi avstått ifrån att lämna våra synpunkter.
När vi fått den slutgiltiga promemorian kommer jag givetvis med information i ett nytt
Nyhetsbrev.
Jag vill också understryka att promemorian inte har någon formell juridisk status (inte
bindande) varför det inte finns någon garanti att samtliga polismyndigheter kommer att
tillämpa den. Dock har jag förstått att RPS förankrat den hos polismyndigheterna och fått
den accepterad av en överväldigande majoritet av dessa.
Västra Götalands praxis vad gäller handläggning av licensärenden har förorsakat massor
av överklaganden till förvaltningsrätten. Förbundet har bistått de medlemmar som begärt
hjälp. Detta har inneburit mycket extraarbete främst för vår Förbundsjurist men också för
vår styrelseordförande och undertecknad.
Inledningsvis gick förvaltningsrätten i Göteborg så gott som undantagslöst på
polismyndighetens linje samtidigt som prövningstillstånd i kammarrätten beviljades mycket
sparsamt. Detta stärkte naturligtvis polismyndigheten i dess uppfattning att deras tolkning
av vapenlagstiftningen var den rätta.

På senare tid har emellertid förvaltningsrätten i Göteborg meddelat ett antal domar som
underkänt polismyndighetens beslut. (mål nummer 15688-11, 10701-11, 13980-11, 1579611, 8630-11, 2812-12 m fl).Intressant är att huvuddelen av dessa domar är meddelade av
rådmän under det att de tidigare domarna är domar från mindre erfarna fiskaler.
Då polismyndigheten regelmässigt överklagar alla domar som går dem emot, och som
regel får prövningstillstånd, har vi således ett antal för oss mycket viktiga fall i
kammarrätten. Utgången av dessa kommer att få avgörande betydelse och förbundet
kommer att lämna allt tänkbart bistånd.
Med skyttehälsningar
Yours truly
Mats Stoltz
mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se

