SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 25 februari 2012.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 9)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Göran Lindskog
Sune Persson
Lena Sjögren
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Bengt Flodin
Fredrik Strömberg

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)
Fredrik Widemo
Bo Walger

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Bertil
Johansson (Onsala)
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2011-11-26 samt protokoll från
styrelsesammanträden per capsulam 2012-02-10 och 2012-02-13 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 1/12 (22/1)
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren informerade att bokslutsarbetet pågår och beräknas vara avslutat den
5 mars.
§ 6 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET 2012
Sekreteraren rapporterade att
• Förbundsmöte genomförs den 10/6 på Nordic Sea Hotel.
• Medaljkommittén sammanträder den 13/4

•

•

•

•

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 liksom budget och
verksamhetsplan för 2012 kommer att vara klara till Förbundsstyrelsens
sammanträde den 14/4.
Tretton (13) motioner inkommit. Dessa har sänts ut till kretsar och föreningar.
Motionerna kommer att behandlas av VU (17/3) och FS (14/4) i vederbörlig
ordning.
Dessutom hade två motioner kommit in för sent. Uppdrogs åt sekreteraren att
meddela berörda kretsar att dessa motioner därför inte kan behandlas på
årets Förbundsmöte.
För Förbundsmötet nödvändiga handlingar kommer att föreläggas FS för
godkännande den 14/4 för att därefter sändas ut med kallelsen senast fyra
veckor före Förbundsmötet.

Beslöts att föreslå Förbundsmötet att besluta om oförändrade avgifter avseende
2013.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med Förbundsordföranden och
Styrelseordföranden, detaljplanera Förbundsmötet.
§ 7 KRETSKONFERENS 2012
Sekreteraren informerade att årets kretskonferens genomförs på Nordic Sea Hotel i
Stockholm den 9 juni. Lokal och hotellrum är preliminärbokade.
Diskuterades konferensens innehåll. Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med
styrelseordföranden, detaljplanera konferensen och avrapportera till FS den 14/4.
§ 8 SAMARBETE MED SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
Sekreteraren informerade att han och Mike Winnerstig träffat Jimmy Persson och
Mikael Jansson för diskussion avseende frågor av gemensamt intresse (Bilaga
originalprotokollet). Konstaterades att samarbetsklimatet organisationerna emellan är
mycket gott.
§ 9 RAPPORTER
Förbundsordföranden redovisade sin syn på det aktuella läget och hur detta kan
komma att påverka Förbundets framtid.
Ordföranden rapporterade att hon den 8/2 medverkat vid utbildning av ett trettiotal
beslutsfattare och vapenhandläggare från polismyndigheterna i östra Sverige samt
att detta varit uppskattat av kursdeltagarna.
§ 10 POLISMYNDIGHETERNAS HANTERING AV LICENSÄRENDEN
Ordföranden presenterade RPS förslag till riktlinjer avseende ”Tillstånd att inneha
enhandsvapen för målskjutning” (Bilaga originalprotokollet). Förslaget diskuterades
ingående. Uppdrogs åt Verkställande utskottet att, utifrån denna diskussion,
sammanställa Förbundets synpunkter på förslaget att föreläggas Förbundsstyrelsen
per capsulam innan handlingen sänds in till RPS.
§ 11 SVENSKT FORUM FÖR JAKT, SKYTTE OCH VAPENFRÅGOR (SFJSV)
Ordföranden rapporterade från möte med SFJSV den 17 februari
Vid detta möte beslöts, förutsatt konsensus kan uppnås, att;
Tillskriva JuD i syfte att få texten avseende ”särskilt farliga vapen och
ammunitionsslag” borttagen ur den proposition som skall föreläggas Riksdagen den
12 mars.

Förbundsstyrelsen beslöt att ställa sig bakom denna skrivelse (Bilaga
originalprotokoll)
Med anledning av läget i vissa polismyndigheter avseende hantering av
licensärenden begära att Justitiedepartementet tar initiativ till att vissa i
sammanhanget vitala begrepp definieras i Vapenlagstiftningen. (Bilaga
originalprotokollet)
Efter att ha diskuterat frågan ingående beslöt Förbundsstyrelsen att avvakta med sitt
beslut i denna fråga tills processen avseende RPS förslag till riktlinjer slutförts.
Uppdrogs åt sekreteraren att meddela SFSJV dessa beslut
§ 12 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren informerade att EU:s Tekniska kommitté i sammanhang med
beredningen av Vattendirektivet föreslagit en uppklassning av bly från Hazardous
Substance till Priority Hazardous Substance. En sådan åtgärd skulle sannolikt
innebära utfasning på 10 år.
EU Kommissionen har nu presenterat sitt förslag vilka ämnen som skall klassas som
Priority Hazardous Substance. Bly står inte med på den listan. Det slutliga beslutet
fattas av Parlamentet och Rådet. Frågan bevakas.
§ 13 REGELBOK PPC 1500
Sekreteraren informerade att Regelbok PPC 1500 lagts ut på hemsidan och sänts ut
med föreningsutskick till samtliga kretsar och föreningar den 23 februari.
§ 14 RELATIONER FÖRSVARSMAKTEN
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget avseendet
Försvarsmaktsinstruktörerna (FMI)
FMI har under 2011 utbildat 80 elever i samband med GU-F. År 2012 beräknas
ytterligare150 elever att utbildas varför ytterligare sju FMI utbildats under 2011.
Förbundet disponerar därmed 27 FMI. Förbundets FMI har genomgående fått positiv
kritik för sina insatser.
Ammunitionsmän
I nuläget har 21 intresseanmälningar kommit in. De som anmält intresse kommer att
kallas till en informationsdag i mars och utbildningen beräknas genomföras under
hösten.
Anders Khemi redogjorde för arbetsläget avseende mästerskap för HV i pistolskytte.
Förberedelserna löper enligt plan. Tävlingen kommer att omfatta en ”anpassad”
fältskjutning och militär snabbmatch med stödhand. Beräknat antal deltagare: minst
en skytt per bataljon.
§ 15 RISKHANTERING OCH KRISKOMMUNIKATION
Claes-Håkan Carlsson redogjorde för arbetsläget
Ett ”föreningspaket” innehållande de grundfakta varje förening måste känna till har
sänts ut med föreningsutskick och lagts ut på hemsidan.
Ett ”kretspaket” som är avsett som stöd för kretsarna vid vidareutbildning av
föreningarna har tagits fram och lagts ut på hemsidan med undantag av den utlovade
handboken som är under framställande.

Han konstaterade vidare att incidentrapporteringssystemet fungerat väl i
förekommande fall.
Beslöts att interninformation i samband med inträffade incidenter skall ske enligt
sändlista FS.
§ 16 UTBILDNINGSFRÅGOR
Sekreteraren redogjorde för en plan för rekonstruktion av Förbundets
utbildningsorganisation (Bilaga originalprotokollet). Planen omfattar produktion av
utbildningsmaterial och en central utbildning av kretsinstruktörer. Förbundsstyrelsen
bekräftade Verkställande utskottets tidigare beslut att godkänna planen och uppdra
åt Utbildningskommittén att i samråd med sekreteraren detaljplanera i enlighet med
densamma.
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att arbetet med utbildningsmaterialet för
kretsinstruktörer löper enligt plan. Detta material skall vara klart till den 31/3 varefter
resterande produkter kommer att framställas efter hand under våren.
Göran Lindskog redogjorde för arbetsläget avseende synkronisering av
utbildningsmaterialen för pistolskyttekortet och skyttekortet. För att
överenskommelsen mellan SPSF och SvSF (Referens bilaga 2 protokoll FS 2011-1126) skall utbildningsmaterial och provhäften korrespondera till innehåll men inte
nödvändigtvis till struktur. De båda utbildningsmaterialen har i hög grad
synkroniserats men fortfarande föreligger vissa diskrepanser. Efter att ha diskuterat
frågan konstaterade Förbundsstyrelsen att
• Avsnittet om säkerhet och provhäftena måste korrespondera helt
• Beskrivning av båda organisationernas klassindelning, vapengrupper skall
återfinnas i båda utbildningsmaterialen.
• För erhållande av Pistolskyttekort fordras uppfyllda bronsmärkesfordringar.
I övrigt fick Göran Lindskog och sekreteraren mandat att kompromissa med
vägledning av vilka avsnitt som ingick i det gamla gemensamma
utbildningsmaterialet för pistolskyttekortet.
§ 17 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg redogjorde för arbetsläget. Kravspecifikation har sänts ut på
remiss till ett antal personer. Vid styrelsesammanträdet den 14 april kommer olika
alternativ inklusive kostnadsberäkning att presenteras.
§ 18 UPPDRAG
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag
§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR
19:1 Sekreteraren informerade att en skrivelse från Sveriges Metallsilhuett Förbund
(SMF) angående samarbete inkommit. Uppdrogs åt sekreteraren att bevara
skrivelsen och försöka få till stånd ett möte i frågan.
19:2 Mike Winnerstig rapporterade från Folk & Försvars konferens i Sälen.

§ 20 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

