SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
söndagen den 3 februari 2013.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förbundsordf, tom § 7
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Fredrik Strömberg

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Bengt Flodin
Per-Anders Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)
Bertil Johansson (Bjuv)
Lars T Andersson
Mike Winnerstig

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Lars T
Andersson, Per-Anders Svensson för Bertil Johansson (Onsala), Jim Eriksson för
Mike Winnerstig och Bengt Flodin för Bertil Johansson (Bjuv)
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2012-12-02 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 1/13 (2013-01-27).
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren informerade att bokslutsarbetet pågår och beräknas vara avslutat den
20 februari.
§ 6 RAPPORTER
Förbundsordföranden redovisade sin syn på det aktuella läget och hur detta kan
komma att påverka Förbundets framtid. Med hänvisning till ledaren i NP 4/12 tryckte
han speciellt hårt på säkerhetsfrågorna och medlemsprocessen. Han rapporterade
även från Folk & Försvars konferens i Sälen där han och Mike Winnerstig etablerat
för framtiden viktiga kontakter.

Styrelseordföranden rapporterade att tre landsdelskonferenser genomförts med
gott resultat. Huvudtemat har varit Vapenutredningen.
§ 7 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTE & KRETSKONFERENS 2013
Sekreteraren rapporterade att
• Förbundsmöte genomförs den 9 juni på Scandic Grand Central Hotel,
Stockholm.
• Medaljkommittén sammanträder den 19 april
• Bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 liksom budget och
verksamhetsplan för 2013 kommer att vara klara till Förbundsstyrelsens
sammanträde den 20 april.
• För Förbundsmötet nödvändiga handlingar kommer att föreläggas FS för
godkännande den 20 april för att därefter sändas ut med kallelsen senast fyra
veckor före Förbundsmötet.
• Sexton (16) motioner inkommit. Dessa behandlades i enlighet med Bilaga 1.
Uppdrogs åt sekreteraren att sända ut motionerna till kretsarna.
Beslöts att föreslå Förbundsmötet att besluta om oförändrade avgifter avseende
2014.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med Förbundsordföranden och
Styrelseordföranden, detaljplanera Förbundsmötet.
Sekreteraren informerade vidare att årets kretskonferens genomförs på Scandic
Grand Central Hotel i Stockholm den 8 juni. Lokal och hotellrum är preliminärbokade.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med styrelseordföranden, detaljplanera
konferensen och avrapportera till FS den 20 april.
§ 8 UTREDNING VETERANFRÅGAN
Göran Lindskog avrapporterade arbetsläget. Svarsfrekvensen på utsänd enkät
ligger totalt sett på 40%. Av kategorin äldre veteraner har 80% besvarat enkäten
under det att svarsfrekvensen för kategorin ”icke veteraner” ligger på 25%. Nu
återstår att analysera insamlade fakta och formulera ett konkret förslag att förelägga
Förbundsmötet. Förslaget kommer att presenteras för styrelsen den 23 februari.
Beslöts med anledning av detta att genomföra ett telefonsammanträde med FS
nämnda datum samt uppdrogs åt sekreteraren att därefter sända ut propositionen
till kretsarna.
§ 9 UTREDNING MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg rapporterade att arbetet fortgår enligt plan och att han kommer
att lämna en mer fullständig rapport vid telefonsammanträdet den 23 februari.
§ 10 VAPENUTREDNINGEN
Sekreteraren redogjorde för vapenutredningens förslag. Utredningen i dess helhet
finns på hemsidan och har sänts ut till kretsarna. Han rapporterade vidare att frågan
står på dagordningen vid SOS sammanträdet den 12 februari. Uppdrogs åt
ledningsgruppen att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av Vapenutredningens
förslag.
§ 11 IPSC SVERIGE
Sekreteraren rapporterade att han haft en dialog med IPSC Sverige avseende
stadgemässiga konsekvenser av ”dubbelanslutning” av förening.

Dialogen mynnade ut i följande överenskommelse;
IPSC Sverige accepterar att förening ansluten till organisationen har stadgar som
bygger på antingen IPSC Sverige normalstadgar, SPSF normalstadgar eller SvSF
normalstadgar. Detta innebär att förening ansluten till SPSF inte behöver ändra sina
stadgar vid anslutning till IPSC Sverige.
SPSF accepterar att förening ansluten till IPSC Sverige som vill ansluta sig till SPSF
kan göra detta på grundval av IPSC Sveriges stadgar med tillägg enligt bilaga 2.
§ 12 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Krets instruktörsutbildning genomförts på tre täter 2012 varvid 48
kretsinstruktörer utbildats.
• En kompletterande utbildning kommer att genomföras 2013
• Föreningsinstruktörsmaterialet kommer att finnas tillgänglig senast den 28
februari.
Förordnades Riksinstruktörer enligt nedan (tills vidare förordnande)
PO Gustafsson
Jan-Åke Nilsson
Jan Kjellberg
Bertil Johansson
John-Åke Andersson
Jonas Ek
Ulf Hansson

(Nord)
(Nord)
(Öst)
(Syd)
(Syd)
(Väst)
(Väst)

§ 13 RAPPORT MÅLMODELLERING
Nils-Anders Ekberg presenterade rapport från målmodellering med
Förbundsstyrelsen den 1 december 2012. (bilaga originalprotokollet)
Fastställdes rapporten. Beslöts att vid Förbundsstyrelsens konstituerande
sammanträde den 9 juni tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att driva projektet
vidare. Beslöts vidare att årligen genomföra ett tvådagars styrelsesammanträde i
syfte att ge FS möjlighet att ägna tid åt övergripande frågor.
§ 14 UPPDRAG
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
15:1 Bo Walger rapporterade att han fått en förfrågan från en grupp militärer (icke
medlemmar i Förbundet) huruvida det är möjligt att delta i Förbundets tävlingar i
träningssyfte inför Militära mästerskapen. Förbundsstyrelsen konstaterade att detta
generellt inte är möjligt och att det naturliga är att berörda personer ansöker om
medlemskap i till Förbundet ansluten förening. Dock ställde sig Förbundsstyrelsen
inte främmande för tanken att låta militär i grupp delta utom tävlan förutsatt att
överenskommelse träffats med berörd tävlingsarrangör. Emellertid måste vissa frågor
klaras ut innan beslut fattas i frågan. Uppdrogs åt Walger att utreda dessa och
återkomma i ärendet.
15:2 Anders Khemi informerade att årets SM i precision kommer att skjutas på
elektroniska tavlor.

§ 16 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

