SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF
Förbundsstyrelses telefonsammanträde
lördagen den 23 februari 2013.

Närvarande
Ledamöter:

Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Lars T Andersson
Nils-Anders Ekberg
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Göran Lindskog
Fredrik Strömberg
Mike Winnerstig

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Bengt Flodin

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga:

Fredrik Widemo

Anmält förhinder:

Stefan Kristiansson, förbundsordförande
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Onsala)
Lena Sjögren
Per-Anders Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Peter
Hjortstam, Bengt Flodin för Bertil Johansson (Onsala) och Jim Eriksson för Lena
Sjögren.
§ 3 PROPOSITION I VETERANFRÅGAN
Göran Lindskog och Fredrik Widemo redovisade resultatet av den med anledning
av utredningsuppdraget genomförda enkätundersökningen (Bilaga
originalprotokollet)
Diskuterades frågan om förändrade åldersgränser för veteranklasserna. Beslöts att
föreslå Förbundsmötet att besluta att
• Veteran Y är skytt som under kalenderåret fyller 60 år eller mer
• Veteran Ä är skytt som under kalenderåret fyller 70 år eller mer

Diskuterades om ändringen skall gälla från och med SHB upplaga 15 (1/1 2014) eller
om ändringen skall genomföras successivt med ett år i taget. Beslöts efter votering
(6-5) att föreslå årsmötet att ändringen skall gälla från och med SHB upplaga 15 (1/1
2014)
Diskuterades frågan om veteranklass i vapengrupperna A, B, R och frågan om
stödhand för veteran Ä. Beslöts efter votering (7-4) att föreslå årsmötet att besluta
att
Skytt som fyller 70 år eller mer under kalenderåret har rätt att skjuta med stödhand i
fältskjutning och militär snabbmatch i vapengrupperna A, B och R.
Förslaget innebär att inga ändringar görs i nuvarande bestämmelser avseende
vapengrupp C samt att veteranklass inte införs i övriga vapengrupper.
Diskuterades frågan att på prov införa en klass Veteran 75+ vid SM. Styrelsen
konstaterade att frågan med anledning av de ändrade åldersgränserna blivit mindre
relevant.
Diskuterades frågan om att införa separat lagtävling för Veteran Ä. Styrelsen
konstaterade att enkätundersökningen entydigt visar att skyttarna vill behålla
nuvarande lagsammansättning varför en ändring inte är aktuell.
Beslöts att förelägga Förbundsmötet två propositioner. En avseende ändrade
åldersgränser och en avseende veteranklasser/stödhand varvid den senare
förutsätter att den förra antas av Förbundsmötet.
Beslöts slutligen att ändra bestämmelserna i SHB så även klass 1 skyttar kan tävla
i veteranklass. Uppdrogs åt Regelkommittén att verkställa beslutet.
Uppdrogs åt sekreteraren att formulera propositionerna och, efter remiss till
Verkställande utskottet, snarast sända ut desamma till kretsar och föreningar.
§ 4 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

