SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 20 april 2013.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förb.ordf (tom §12)
Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Onsala)
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Fredrik Strömberg
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Per-Anders Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga:

Sonny Svensson, ordf valberedningen

Anmält förhinder:

Bengt Flodin

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2013-02-03 och 2013-02-23 (det
senare telefonsammanträde) att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 2/13.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att Förbundets
ekonomi är stabil.

§ 6 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET
Sekreteraren redogjorde för
• Bokslut 2012 (Bilaga originalprotokollet)
• Reviderad budget 2013 (Bilaga originalprotokollet)
• Budget 2014 (Bilaga originalprotokollet)
Dessa handlingar godkändes att föreläggas Förbundsmötet.
Förbundsmötet 2012 uppdrog åt styrelsen att se över principerna för uttaxering av
Förbundsavgift avseende luftpistolskyttar (ungdom). Efter att ha diskuterat frågan
fann styrelsen att det inte finns anledning att uttaxera Förbundsavgift för denna
kategori. Av försäkringsskäl måste dock ungdomar som endast skjuter luftpistol likväl
rapporteras som aktiva. Beslöts att i övrigt föreslå Förbundsmötet oförändrad
Förbundsavgift för 2014, det vill säga 600 kr per förening, 260 kr per aktiv medlem
och 200 kr per aktiv familjemedlem
Sekreteraren redovisade förslag till Verksamhetsberättelse 2012 och
Verksamhetsplan 2014. Dessa handlingar godkändes att föreläggas
Förbundsmötet. (Bilaga originalprotokollet)
Behandlades honnörsärenden i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
§ 7 PROPOSITIONER & MOTIONER
Konstaterades att, utöver Styrelsens två propositioner, sexton (16) motioner
inkommit. Dessa behandlades i enlighet med bilaga.
Lena Sjögren reserverade sig mot beslutet avseende förslagen 6, 7, 8, 11, 12 och
13. Bertil Johansson (Bjuv) reserverade sig mot beslutet avseende förslagen 8, 11,
12 och 13. Anders Khemi reserverade sig mot beslutet avseende förslagen 6 och 7.
Nils-Anders Ekberg reserverade sig mot beslutet avseende proposition 2 och förslag
6. Peter Hjortstam reserverade sig mot beslutet avseende förslag 14. Lars T
Andersson reserverade sig mot beslutet avseende proposition 1.
§ 8 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson presenterade Valberedningens förslag (Bilaga originalprotokollet)
§ 9 FÖRENINGSÄRENDE
I enlighet med bilaga till originalprotokollet
§ 10 HANDLEDNING MEDLEMSANTAGNING
Vid sitt sammanträde den 6 oktober 2012 konstaterade styrelsen att föreningarna har
en svår uppgift att hantera antagning av medlemmar. För att stödja föreningarna i
detta avseende tillsattes en arbetsgrupp bestående av Lars T Andersson, Stefan
Kristiansson och Mike Winnerstig med uppgift att ta fram en handledning i frågan.
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag (bilaga originalprotokollet). Detta vann i
huvudsak styrelsens gillande. Uppdrogs åt arbetsgruppen att, utifrån vid
sammanträdet framförda synpunkter, vidareutveckla dokumentet och presentera
detsamma vid kretskonferensen.
§ 11 ÖVERSYN OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV GÄLLANDE BESTÄMMELSER
SÄKER VAPENHANTERING
Vid samma sammanträde uppdrog styrelsen åt Regelkommittén att se över gällande
bestämmelser avseende säker vapenhantering. Bo Walger redogjorde för
arbetsläget och meddelade att en delrapport kommer att lämnas vid
kretskonferensen.

§ 12 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Sekreteraren redovisade läget vad avser problemet med polismyndigheternas
hantering av licensärenden och presenterade en handlingsplan för att komma till
rätta med problemet (bilaga originalprotokollet). Styrelsen fastställde
handlingsplanen och uppdrog åt ledningsgruppen att agera i enlighet med denna.
Sekreteraren rapporterade vidare att Förbundet fått Vapenutredning SOU 2012:85
på remiss och att remisstiden går ut den 8 juli. Uppdrogs i enlighet med
handlingsplanen åt ledningsgruppen att hantera ärendet.
Ordföranden rapporterade att en skrivelse avseende ”licensfrågan” kommit in från
Kristianstads pistolskyttekrets (bilaga originalprotokollet). Konstaterades att
skrivelsen ligger väl i linje med styrelsens inställning och uppdrogs åt ordföranden
att besvara skrivelsen.
§ 13 KRETSKONFERENS 2013
Diskuterades konferensens innehåll. Uppdrogs åt styrelseordföranden och
sekreteraren att, i dialog med berörda aktörer, detaljplanera konferensen.
§ 14 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Riksinstruktörskonferens kommer att genomföras i Stockholm den 28/4.
• Kompletterande Kretsinstruktörsutbildning kommer att genomföras 18-20/10 i
Stockholm.
• Kretsinstruktörskonferens kommer att genomföras i Stockholm helgen 7-8/12
• Arbetet med utbildningsmaterialet för banläggare kommer att initieras vid
Riksinstruktörskonferensen. Materialet kommer att sändas till
Tävlingskommittén och Regelkommittén på remiss innan det går i tryck.
§ 15 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg redogjorde för arbetsläget avseende pågående utredning.
Avrapportering kommer att ske på kretskonferensen.
§ 16 RAPPORTER
Ordföranden rapporterade från möte med representanter för Svenska
Metallsilhuettskytteförbundet den 19 april avseende förutsättningarna för ett
samarbete organisationerna emellan.
§ 17 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
18:1 Diskuterades Förbundets ungdomsverksamhet. Konstaterades att Förbundet
behöver ett nytt koncept i denna fråga. Beslöts att utse Per-Anders Svensson att
ansvara för Förbundets ungdomsverksamhet.
18:2 Beslöts att styrelsen representeras av Nils-Anders Ekberg, Stefan Kristiansson och
generalsekreteraren vid årets SM precision & fält.
18:3 Nils-Anders Ekberg rapporterade att årets SM i PPC, Magnumfältskytte och
Springskytte genomförs i Stockholm. Tävlingsplatser blir Grödinge, Kungsängen
respektive Grimsta.

§ 19 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

