SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
lördagen den 14 december 2013.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förbundsordf (tom §7)
Mike Winnerstig, styrelseordförande
Claes-Håkan Carlsson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Fredrik Strömberg

Suppleanter:

Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Lars T Andersson
Bertil Johansson (Onsala)
Peter Hjortstam
Bengt Flodin
Susanne Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Per-Anders Svensson går in i stället för Peter
Hjortstam och Jim Eriksson i stället för Lars T Andersson.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2013-10-27 och 2013-11-28
(telefonsammanträde) att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 4/13.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget utifrån bilaga till
originalprotokollet. Konstaterades att Förbundets ekonomi är stabil.
Då Ekonomikommittén uteslutande handhar förvaltningen av Förbundets
värdepapper under det att den ekonomin i övrigt faller inom generalsekreterarens
ansvarsområde beslöt styrelsen att ändra namnet till Förvaltningskommittén.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med Göran Lindskog, formulera en policy för
Förvaltningskommitténs arbete att fastställas av Förbundsstyrelsen.

§ 6 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för läget avseende problemet med polismyndigheternas
hantering av licensärenden och Vapenutredningen SOU 2012:85. Den 20 november
gick Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Svartkruts Skytte Federationen och
IPSC Sverige in med en gemensam skrivelse till Justitieministern angående
avskaffande av begreppet ”synnerliga skäl” i Vapenlagen. (Bilaga originalprotokollet).
Svenska Skyttesportförbundet valde denna gång att gå in med en egen skrivelse på
samma tema för att även kunna lyfta organisationsspecifika frågor.
Ordföranden informerade även att Justitieombudsmannen (JO), med anledning av
det stora antalet anmälningar avseende de långa handläggningstiderna för
licensärenden i Västra Götaland, beslutat göra ett initiativärende av frågan.
§ 7 MEDLEMSÄRENDE
Sekreteraren redogjorde för frågan i enlighet med bilaga till originalprotokollet
§ 8 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg avrapporterade arbetsläget. Utredningen har parallellt utrett två
alternativ, ”on line” respektive lokalt program. Dock återstår att utreda säkerhets- och
kostnadsaspekterna innan beslut fattas. Programmet kommer att vara operativt från
årsskiftet 2014/2015.
§ 9 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att Förbundets första kretsinstruktörskonferens
genomfördes i Stockholm den 7 december. Syftet med konferensen var främst att
riksinstruktörerna skulle få möjlighet att träffa kretsinstruktörerna inom egen landsdel
för att kunna planera hur den regionala utbildningen framdeles skall planeras och
bedrivas. Tyvärr tvingades åtta kretsinstruktörer lämna återbud med kort varsel på
grund av inställda allmänna kommunikationer. Totalt deltog 35 instruktörer varför
övningsändamålet i huvudsak kunde anses uppfyllt.
Styrelsen konstaterade att utbildning är prioriterad verksamhet varför denna typ av
konferenser skall institutionaliseras så långt ekonomin så tillåter. Diskuterades också
möjligheten att genomföra regionala (landsdelsvisa) konferenser de år centrala
konferenser inte genomförs. Uppdrogs åt utbildningskommittén att ta fram ett
koncept för regelbunden utbildningskonferensverksamhet inom de ramar Förbundets
ekonomi medger.
§ 10 LANDSDELSKONFERENSER 2014
Sekreteraren rapporterade att information gått ut till samtliga kretsar och att
landsdelsbidragen betalats ut. Beslöts att Förbundet skall representeras av
generalsekreteraren och förbundsordföranden (Landsdel Nord) eller
styrelseordföranden (övriga landsdelar). Uppdrogs åt sekreteraren att ta fram
informationsunderlag. Beslöts att som central fråga ta upp svårigheten att hitta
arrangörer till Förbundets mästerskapstävlingar ur allmän synvinkel. Den konkreta
långtidsplaneringen kommer i vanlig ordning att behandlas på kretskonferensen.
§ 11 SKJUTHANDBOK UPPLAGA 15
Bo Walger redogjorde för arbetsläget. Den nya skjuthandboken kommer att lämnas
till tryckeriet och läggas ut på hemsidan före årsskiftet. I vanlig ordning kommer
samtliga föreningar att få ett exemplar sig tillsänt i början av januari.
Diskuterades möjligheterna att i framtiden integrera regelverket för PPC i SHB i
stället för att ha två separata publikationer. Uppdrogs åt Regelkommittén att utreda
frågan inför SHB upplaga 16.

§ 12 STATENS SKYTTEOMBUD (SSO)
Bo Walger redogjorde för läget avseende SSO. Som meddelats på hemsidan lades
SSO institutionen ner den 8 augusti. Svenska Skyttesportförbundets kansli svarar för
rådgivning av dessa frågor fram till årsskiftet. Då frågan är av vital betydelse för
berörda organisationer tillsattes en organisationsövergripande arbetsgrupp för att
hitta en lösning. Arbetsgruppens förslag är att bilda ett Anläggningstekniskt råd från
nyår. Rådet skall bestå av en representant från vardera SPSF, SvSF och Svenska
Jägarförbundet med möjlighet att adjungera ytterligare kompetens. Rådets uppgift
blir att ge råd i skjutbanefrågor och att administrera Säk B. Vidare blir det nödvändigt
att skapa någon form av regional organisation. Kostnaderna är beräknade till 50.000
kr per organisation. Förbundsstyrelsen beslöt att Förbundet skall medverka i detta
projekt.
§ 13 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
14:1 Ordföranden påtalade vikten av att Förbundet har bevakning vad som händer på
den internationella arenan (FN, EU etc) vad gäller vapenlagstiftning- och miljöfrågor.
Därför föreslog han att Förbundet ansluter sig till en intresseorganisation som heter
World Forum on Shoting Activities (WFSA) som kontinuerligt bevakar vad som
händer i dessa frågor och håller medlemsorganisationerna informerade. Kostnaden
är 500 Euro per år. Beslöts i enlighet med förslaget och uppdrogs åt sekreteraren
att verkställa beslutet.
14:2 Ordföranden föreslog vidare att principen med ett tvådagars styrelsesammanträde
per år skall permanentas. Beslöts i enlighet med förslaget.
§ 15 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Mike Winnerstig

