SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Yxtaholms slott, Flen,
söndagen den 27 oktober 2013.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förbundsordförande
Mike Winnerstig, styrelseordförande
Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Nils-Anders Ekberg
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren

Suppleanter:

Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)
Bertil Johansson (Bjuv)
Peter Hjortstam
Fredrik Strömberg
Bengt Flodin
Jim Eriksson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Per-Anders Svensson går in i stället för Fredrik
Strömberg och Susanne Svensson i stället för Peter Hjortstam.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2013-06-09 (förberedande
respektive konstituerande sammanträde) att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 3/13.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget utifrån bilaga till
originalprotokollet.
§ 6 MEDLEMSÄRENDE
Sekreteraren redogjorde för frågan i enlighet med bilaga till originalprotokollet
§ 7 HANDLEDNING I MEDLEMSANTAGNING
Lars T. Andersson redovisade slutversionen av dokumentet. Förbundsstyrelsen
fastställde dokumentet med smärre korrigeringar. (Bilaga originalprotokollet).

Uppdrogs åt sekreteraren att sända ut dokumentet med nästa föreningsutskick och
därvid understryka i missivet att dokumentet är ett levande dokument varför
föreningarna uppmanas att lämna förslag till förbättringar och kompletteringar till
kansliet.
§ 8 SKJUTHANDBOK UPPLAGA 15
Bo Walger redogjorde för arbetsläget. Regelkommittén är i det närmaste klar med
sitt arbete men Förbundsstyrelsen måste fastställa den nya Skjuthandboken senast
den 1 december om den skall hinna tryckas och finnas tillgänglig till årsskiftet.
Beslöts att Regelkommittén skall sända ut sitt förslag till styrelseledamöterna under
vecka 45 och att därefter genomföra ett telefonsammanträde i frågan.
§ 9 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 har en organisationsövergripande arbetsgrupp tillsatts för att
hitta en lösning. Arbetsgruppens förslag kommer att presenteras för
Förbundsstyrelsen vid sammanträdet den 14 december.
§ 10 SAMMANTRÄDESPLAN 2014
Fastställdes sammanträdesplan 2014. Bilaga 1
§ 11 PROPOSITIONER FÖRBUNDSMÖTET 2014
Diskuterades propositioner till nästa års Förbundsmöte i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.
§ 12 SAMARBETE MED SvSF
Sekreteraren anmälde att han mottagit ett förslag från SvSF avseende en
formalisering av samarbetet organisationerna emellan. Förslaget diskuterades i
enlighet med bilaga till originalprotokollet
§ 13 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för läget avseende problemet med polismyndigheternas
hantering av licensärenden och Vapenutredningen SOU 2012:85. Han rapporterade
att
• Förbundets remissvar på vapenutredningen har rönt uppskattning och beröm
inom skytteleden.
• Han och Förbundsordföranden fått en debattartikel i frågan publicerad i
Svenska Dagbladets nätupplaga. Vidare har de uppvaktat statssekreteraren
på JuD i ärendet.
Ordföranden informerade vidare att
• Justitieministern, med anledning av den senaste tidens händelser i Göteborg,
beslutat utfärda tilläggsdirektiv avseende pågående utredning rörande den
organiserade brottsligheten. Detta kan innebära att propositionen med
anledning av SOU 2012:85 blir försenad.
• Sveriges EU kommissionär Cecilia Malmström väckt frågan om tagit en för EU
gemensam vapenlagstiftning. Denna process kan generera problem för
Förbundets verksamhet, vilka måste bemötas på lämpligt sätt.
Slutligen presenterade ordföranden en strategi för frågans fortsatta hantering som
vann Förbundsstyrelsens bifall.

§ 14 MILJÖFRÅGOR
Sekreteraren föreslog att Förbundet skall följa upp tidigare Vitböcker på temat bly
med en studie rörande antimon. Antimon ingår i ammunition och har på senare tid
uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Kunskapen om hur antimon
påverkar miljön är däremot begränsad varför det är angeläget för skytterörelsen att
täppa till denna kunskapslucka. Sekreteraren föreslog även att andra berörda
organisationer skulle inbjudas att delta i projektet. Beslöts i enlighet med
sekreterarens förslag och uppdrogs åt denne att handlägga ärendet.
§ 15 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Central kretsinstruktörsutbildning genomfördes i Stockholm 18-20/10 med
gott resultat. I fortsättningen kommer kretsinstruktörsutbildning att
genomföras på regional nivå genom respektive riksinstruktörs försorg.
• Kretsinstruktörskonferens kommer att genomföras i Stockholm den 7/12.
• Arbetet med utbildningsmaterial för banläggare har påbörjats.
• Två särtryck ur Kretsinstruktörspärmen har producerats och kan nu beställas
från kansliet till ett pris av 50 kr styck. Under vårvintern kommer ytterligare
två särtryck att produceras.
§ 16 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Sekreteraren rapporterade att Fredrik Strömberg kommer att presentera sitt förslag
vid decembersammanträdet.
§ 17 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
18:1
•
•
•

Nils-Anders Ekberg rapporterade att
SM PPC 2014 kommer att genomföras i Hagfors
SM Magnumfältskjutning 2014 kommer att genomföras i Hagfors.
Östergötlands pistolskyttekrets ännu inte fått klartecken att nyttja skjutfältet Kvarn för
SM precision & fält 2014 men att Förbundet arbetar för att lösa detta problem.

Beslöts att, efter genomförd provperiod, ge klass M7 permanent SM status.
18:2 Diskuterades behovet av en Förbundsjacka att användas av styrelseledamöter och
kanslipersonal i samband med representationsuppdrag. Beslöts att anskaffa sådana
jackor av ”skalmodell” och uppdrogs åt Anders Khemi att ta fram uppgifter på
lämpliga leverantörer.
18:3 I samband med att FS beslöt att införa Svenska Pistolskytteförbundets förtjänst
medalj i järn (Bilaga FS 2013-04-20) uppdrog GS åt sekreteraren att, med anledning
av beslutet, korrigera Förbundets medaljreglemente. Fastställdes det korrigerade
medaljreglementet. Bilaga 2

18:4 Sekreteraren rapporterade att han mottagit en hemställan från Jan Kjellberg.
Kjellberg var drivande i det ungdomsutbyte med de baltiska staterna som Förbundet,
med ekonomiskt bistånd från Konung Gustaf V:s 90-årsfond, tidigare bedrev. För
sina insatser tilldelades Kjellberg det estniska hemvärnets (Kaitseliit) förtjänstmedalj.
Som ett tack för medaljen har Kjellberg donerat ett vandringspris till Kaitseliit. Priset
är avsett att sättas upp i en skyttetävling öppen för hela estniska försvarsmakten.
Kaitseliit har meddelat att man med glädje tar emot priset men att man av
protokollära skäl behöver Förbundets godkännande. Beslöts att hörsamma
Kjellbergs hemställan och uppdrogs åt sekreteraren och förbundsordföranden att
tillskriva Kaitseliit i ärendet.
18:5 Sekreteraren anmälde att han mottagit ett förslag från en av Förbundets
medlemmar, Basti Naumann, avseende ändrade titlar för förbundsordföranden och
styrelseordföranden. Efter att ha diskuterat frågan konstaterade styrelsen att det inte
finns skäl att ändra nuvarande titlar. Uppdrogs åt sekreteraren att besvara
skrivelsen.
§ 19 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Mike Winnerstig

Bilaga 1 FS sammanträde 2013-10-27
SAMMANTRÄDESPLAN 2014
Resterande sammanträdesplan 2013
Styrelsesammanträden
Lördag
14/12
VU sammanträden
Lördag
9/11
Sammanträdesplan 2014
Styrelsesammanträden
Söndag
2/2
Lördag
12/4
Söndag
1/6
Söndag
1/6 (konstituerande)
Helgen
27-28/9 (inklusive ”styrelsekonferens”)
Lördag
6/12
Kretskonferens
Lördag
31/5
Förbundsmöte
Söndag 1/6
VU sammanträden
Söndag
26/1
Lördag
29/3
Lördag
20/9
Lördag
15/11
Landsdelskonferenser
Nord
Fredag 17/1-Lördag 18/1
Öst
Lördag 25/1
Väst
Lördag 1/2
Syd
Lördag 8/2

Bilaga 2 FS sammanträde 2013-10-27

Reglemente för utdelande av Svenska Pistolskytteförbundets
förtjänstmedalj (ändringar i förhållande till föregående reglemente har markerats med
kursiv stil).)

1. Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj, som av Hans Maj:t Konungen blivit
nådigt gillad, är instiftad för att utdelas som erkännande för förtjänstfullt arbete för
Svenska Pistolskytteförbundet och dess syften.
2. Medaljen, som är oval i storlek 31,5 x 26 mm. samt försedd med kunglig krona, bäres
på bröstet i grönsvartvitt band. Medaljen är på framsidan försedd med Konungens
profilporträtt jämte inskription i kanten ”Carl XVI Gustaf Sveriges Konung” och på
frånsidan med en lagerkrans och inskriptionen ”Svenska Pistolskytteförbundet”,
samt (ingraverat) mottagarens namn samt årtal för tilldelandet.
3. Medaljen utdelas i järn, guld och silver enligt följande bestämmelser:
I järn
Till välkänd och allmänt aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som under längre
tid på central nivå nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt och framgångsrikt arbete till
Svenska Pistolskytteförbundets fromma. För att komma i fråga skall vederbörande
tidigare ha erhållit förbundets förtjänstmedalj i guld. Förtjänstmedaljen i järn skall
utdelas synnerligen restriktivt.

I guld
Till välkänd och allmänt aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som under lång
tid – i regel minst 15 år – nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för det
nationella pistolskyttets allmänna utveckling i vårt land. För att komma ifråga bör
vederbörande tidigare ha erhållit förbundets förtjänstmedalj i silver.
Den, som tidigare belönats med förbundets förtjänstmedalj i guld och som därefter
under en tid av minst ytterligare tio år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för det nationella
pistolskyttet, kan tilldelas förbundets förtjänstmedalj i guld med eklövskrans
(applicerad på bandet).
I silver
Till välkänd och allmänt aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som under lång
tid – i regel minst 8 år – nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för det
nationella pistolskyttet, varvid detta arbete i allmänhet bör ha gagnat förbundets
verksamhet såväl inom, som utom den egna föreningen.
Under ett och samma år må i regel inte utdelas mer än högst två medaljer i guld och tio
i silver.
4. Förslagsrätt beträffande tilldelning av förtjänstmedalj tillkommer:
För medalj i järn
Svenska Pistolskytteförbundets medaljnämnd

För medalj i guld
Förbundsordföranden, styrelsens ordförande, envar övrig ordinarie medlem av
förbundsstyrelsen, ordförande i pistolskyttekrets samt (vad avser förslag som lagts
inom resp. krets) pistolskyttekretsarnas styrelser.
För medalj i silver
Samma som ovan.
Förslag skall avgivas på särskilt formulär, som tillhandahålles av förbundskansliet,
senast den 1 april. Föreslår samme förslagsställare flera personer, skall önskad
ordningsföljd dem emellan angivas.
Inkomna förslag förtecknas i särskild ordning genom generalsekreterarens försorg.
5. Förslagen skall granskas av en nämnd, bestående av förbundsordföranden och
två av styrelsen för ett år valda ledamöter (suppleanter för dessa skall vara utsedda).
Förslag kan inte bordläggas till ett kommande år. Beslut om förtjänstutmärkelse
förutsätter att nämndens tre ledamöter är ense. Nämndens arbetsmaterial är konfidentiellt. Generalsekreteraren är föredragande i nämnden.
6. Medalj utdelas under högtidliga former, i regel vid förbundets årsmöte.
7. Medalj som utdelas på grund av inom förbundsstyrelsen framkommet förslag
bekostas av förbundet, övriga löses av förslagsställande pistolskyttekrets.

Reglemente för Svenska Pistolskytteförbundets jubileumsmedalj
1. Svenska Pistolskytteförbundets jubileumsmedalj är instiftad i samband med
…...förbundets sjuttiofemårsjubileum 2011 för att utdelas som erkännande för
…...förtjänstfulla insatser till förbundets och dess verksamhets fromma i de fall
……vederbörande inte är kvalificerad för Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj.
2. Medaljen, som är oval i storleken 31,5 x 26 mm bäres på bröstet i vitt band med två
……lodrätta svarta streck. Medaljen är på åtsidan försedd med Svenska
……Pistolskytteförbundets emblem (Gustaf II Adolfs korslagda hjullåspistoler inramade
……av en lagerkrans och krönta med lilla riksvapnet) och på frånsidan med en
……lagerkrans och inskriptionen ”Svenska Pistolskytteförbundet” samt (ingraverat)
……mottagarens namn och årtal för tilldelandet.
3. Medaljen utdelas i kontrollerat silver enligt följande bestämmelser:
Till välkänd och allmänt aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som gjort
……betydande insatser till förbundets och det nationella pistolskyttets fromma
4. Förslagsrätt tillkommer:
Förbundsordföranden, styrelsens ordförande, envar övrig ordinarie ledamot av
förbundsstyrelsen, pistolskyttekretsarnas styrelser samt styrelsen i till förbundet
ansluten pistolskytteförening.
Förslag skall avgivas på för ändamålet fastställt formulär (finns på hemsidan) som
tillställs förbundskansliet.

Förslagen skall granskas av förbundets medaljnämnd eller, i de fall förslaget inkommit
från pistolskyttekrets eller pistolskytteförening, av generalsekreteraren på delegation
av medaljnämnden.
Utdelade jubileumsmedaljer skall förtecknas i särskild ordning genom
generalsekreterarens försorg
5. Medaljen skall utdelas under högtidliga former, som regel i samband med årsmöte
6. Medalj som utdelas på förslag av förbundsstyrelsen bekostas av förbundet. Övriga
……löses av respektive förslagsställare som då också svarar för gravyr.

Allmänna principer för tilldelning av förtjänstmedaljer, plaketter och
diplom inom Svenska Pistolskytteförbundet
1. Utöver av Hans Maj:t Konungen godkänt reglemente skall fr.o.m. 2013 följande
principer gälla:
2. Förjänstmedalj i järn
Denna medalj skall utdelas synnerligen restriktivt. Företrädesvis endast till
förbundsordförande som under en längre tid (minst åtta år) gjort synnerligen
förtjänstfulla insatser till Svenska Pistolskytteförbundets fromma. För att komma ifråga
skall vederbörande dessutom tidigare ha tilldelats Förtjänstmedaljen i guld. Förslagsrätt
tillkommer endast förbundets medaljnämnd.
3. Förtjänstmedalj i guld bör i regel endast utdelas till den, som under i reglementet
angiven tid meriterat sig genom arbete i förbundsstyrelse, landsdels-AU och/eller
kretsstyrelse. Den, vars arbete huvudsakligen ägnats ledningen av pistolskyttekrets
bör, för att kunna komma ifråga, tidigare ha tilldelats den egna pistolskyttekretsens
guldmedalj.
4. Förtjänstmedalj i silver bör i regel endast utdelas till den, som under i reglementet
angiven tid meriterat sig genom arbete i förbundsstyrelse, landsdels-AU och/eller
kretsstyrelse. Den, vars arbete huvudsakligen ägnats ledningen av pistolskyttekrets,
bör för att kunna komma ifråga tidigare ha tilldelats kretsens silvermedalj.
5. Jubileumsmedalj i silver
Denna medalj är främst avsedd att ge föreningarna möjlighet att belöna förtjänstfulla
insatser på föreningsnivå. Insatser på föreningsnivå är inte kvalificerande för
förtjänstmedaljen men av direkt avgörande betydelse för verksamheten. Därför skall
medaljen utdelas relativt generöst. Granskning av ansökan insänd av förening eller
krets sker genom generalsekreterarens försorg på delegation av medaljnämnden.
6. Förbundets guldplakett på svart platta utdelas i särskilda fall till myndigheter,
organisationer och företag, som på ett avgörande sätt bidragit till ett framgångsrikt
genomförande av förbundets tävlingar, t.ex. tävlingar om Svenska Mästerskapen.
Förbundets guldplakett (utan platta) utdelas i särskilda fall till enskilda personer, inom
eller utom förbundet, vilka utan att vara kvalificerade för förbundets medaljer nedlagt ett
mycket förtjänstfullt arbete för det nationella pistolskyttet.

Förbundets förtjänstplaketter i silver och brons utdelas i regel endast till
förbundsmedlemmar, som i samband med större enskilda arrangemang – t.ex.
Svenska Mästerskapen – utfört ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete.
7. Förbundsstyrelsens plakett i guld (f.d. årtalsplakett) kan efter beslut av ordföranden i
förbundsstyrelsen tilldelas den som avgår ur förbundsstyrelsen eller från förbundskansliet efter mångårigt (i regel minst 10 år) och väl meriterande arbete. Denna plakett
är numrerad.
8. Meriter, som inte upptagits ovan, bedöms av nämnden för utdelande av förbundets
förtjänsttecken från fall till fall. Personlig färdighet belönas på annat sätt och kan
därför inte anföras som skäl för tilldelning av ovan angivna utmärkelser.
7. Diplom utdelas i regel inte.

