SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm
lördagen den 6 december 2014.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förbundsordförande
(tom § 11)
Mike Winnerstig, styrelseordförande
John-Åke Andersson
Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Bjuv)
Göran Lindskog
Lena Sjögren

Suppleanter:

Bengt Flodin
Per-Anders Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga

Sonny Svensson, ordff. Valberedningen

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)
Anders Khemi
Jim Eriksson
Susanne Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Bengt Flodin går in i stället för Anders Khemi
och Per-Anders Svensson i stället för Bertil Johansson (Onsala).
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2014-09-28 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 4/2014.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att Förbundets
ekonomi är stabil.

§ 6 PLACERINGSPOLICY
Göran Lindskog redovisade förslag till placeringspolicy för Förbundet. Efter att ha
diskuterat ärendet ingående beslutade styrelsen att fastställa dokumentet med
vissa smärre justeringar. Bilaga originalprotokollet.
§ 7 ÖSTHAMMARSGATAN 70
Sekreteraren rapporterade att Försvarsmaktens kontrakt med ägaren till fastigheten
Östhammarsgatan 70 går ut den 30/6 2017. Kontraktet kommer inte att förlängas då
ägaren avser att omvandla huset till bostadsrätter. De frivilliga försvarsorganisationer
som är lokaliserade på Östhammarsgatan kommer med anledning av den uppkomna
situationen gemensamt ta upp en dialog med PROD FRIV avseende
ersättningslokaler.
§ 8 KONSTITUERING
Med anledning av att Nils-Anders Ekberg tillträder som generalsekreterare vid
årsskiftet fattade styrelsen följande beslut att gälla från den 1 januari 2015
• Till vice styrelseordförande och tillika ordförande i Verkställande utskottet (VU)
utsågs Anders Khemi.
• Till ordförande i Tävlingskommittén och tillika ledamot i VU utsågs John-Åke
Andersson
• Till ledamot i Medaljnämnden utsågs Lena Sjögren.
Beslöts vidare att Förbundets firma från den 1 januari 2015 skall tecknas, förutom av
styrelsen, av Mike Winnerstig och Nils-Anders Ekberg, två i förening eller av någon
av dessa två i förening med endera Bo Walger, Teresa Engström eller Yvonne
Ericsson. Nils-Anders Ekberg, Bo Walger, Teresa Engström och Yvonne Ericsson
beviljas fullmakt att var för sig hantera Förbundets konton (inklusive plusgirokonto
Nordea), hämta ut värdepost och utföra andra ekonomiska rutinärenden inom ramen
för praxis.
Då Bo Walger på grund av hög arbetsbelastning avböjt vidare ordförandeskap i
Regelkommittén utsågs Anders Khemi till ordförande i denna kommitté.
§ 9 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Lars T Andersson redogjorde för arbetsläget. Målsättningen är att programmet
måste vara operativt senast den 1 januari 2016. Avsikten med programmet är att
underlätta administrationen för såväl kansliet som för kretsar och föreningar. De
funktionaliteter som finns i nuvarande system måste återfinnas i det nya programmet
och kompletteras med nya funktionaliteter baserade på föreningarnas behov. Dessa
fakta kommer sedan att omsättas i en kravspecifikation som skall ligga till grund för
upphandling. Avrapportering kommer att ske vid nästa års landsdelskonferenser.
§ 10 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson meddelade att valberedningen sammanträder den 7 december
samt att valberedningens förslag, i enlighet med gällande praxis, kommer att
presenteras för styrelsen vid aprilsammanträdet 2015
§ 11 RAPPORTER
Förbundsordföranden underströk vikten av att styrelsen ägnar framtidsfrågorna sin
uppmärksamhet. Instrumentet är det målsättningsdokument styrelsen arbetat fram
och som kommer att tas upp för diskussion på landsdelskonferenserna 2015.

Styrelseordföranden rapporterade att han, tillsammans med Nils-Anders Ekberg
och Bo Walger, den 26 november uppvaktat Chefen PROD/FRIV. Syftet med mötet
var att utröna möjligheterna till ömsesidigt stöd. Förbundet vill exempelvis ha stöd
från Försvarsmakten i form av tillgång till skjutterräng i samband med
mästerskapstävlingarna. Försvarsmakten i sin tur vill i sin tur ha de frivilliga
försvarsorganisationernas hjälp vad gäller rekrytering. Diskussionerna fördes i en
positiv anda och dialogen kommer att fortsätta. Diskuterades på vad sätt Förbundet
kan bidra till en ökad rekrytering till Försvarsmakten.
Uppdrogs åt Bengt Flodin att sammanställa en PM avseende denna fråga att ligga
till grund för den fortsatta dialogen med PROD FRIV
§ 12 UPPDRAG FRÅN FÖRBUNDSMÖTET 2014
Bo Walger redogjorde för arbetsläget avseende frågan om hölster- och väskkrav
(motion 2). Frågan diskuterades ingående. Beslöts att uppdra åt arbetsgruppen att
färdigställa konsekvensutredningen som skall ligga till grund för proposition i ärendet.
§ 13 SHB UPPLAGA 16
Det har diskuterats att föra in regelverket för PPC i SHB och därmed få ett samlat
regelverk som täcker samtliga på Förbundets program befintliga grenar. Följden blev
att Bo Walger fick i uppdrag att utreda frågan. Utredningen presenterades för VU den
15 november. Efter att ingående ha diskuterat frågan beslöt VU att föreslå styrelsen
att från och med upplaga 16 inarbeta regelverket för PPC i SHB.
Beslöts i enlighet med Verkställande utskottets förslag
§ 14 LANDSDELSKONFERENSER 2015
Fastställdes följande centrala frågor för landsdelskonferenserna 2015
• Allmän information
• Medlemsadministrativt program
• Målsättningsdokument
§ 15 MÅLSÄTTNINGSDOKUMENTET
Ordföranden redogjorde för arbetsläget
§ 16 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
Ordföranden påtalade behovet av en heltäckande kommunikationsstrategi och
föreslog att en arbetsgrupp skulle tillsättas för ändamålet. Beslöts i enlighet med
förslaget och utsågs Lena Sjögren som huvudansvarig för projektet. Ordföranden och
Lena Sjögren kommer att diskutera upplägget av projektet varefter arbetsgruppen
kommer att konstitueras.
§ 17 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för arbetsläget avseende ny blankett för föreningsintyget.
Efter att frågan ingående diskuterats mellan berörda organisationer (SPSF, SvSF,
SSSF och SDSF) sändes ett gemensamt förslag in till RPS. Frågan kommer att
diskuteras vid möte med RPS den 10 december. Konstaterades att blanketten måste
kompletteras med förklaringar och direktiv avseende dess tillämpning. En absolut
förutsättning för att de berörda organisationerna skall ställa sig bakom en ny blankett
är att dessa förklaringar och direktiv får en utformning vi kan acceptera.

§ 18 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Riksinstruktörskonferens genomfördes den 25 oktober. Konferensen beslöt
att genomföra landsdelsvisa kretsinstruktörskonferenser under 2015 och till
dessa bjuda in representanter från SISU. Syftet med dessa konferenser är
dels att samordna utbildningsverksamheten i landsdelarna och dels att
etablera ett bra samarbete med SISU på kretsnivå. Landsdel Syd genomför
sin konferens den 24 januari 2015.
• Särtryck 4 ”Skjutställningar” finns till försäljning.
• Utbildningskommitténs fokus ligger på utbildningsmaterial banläggning och
målsättningen är att ett utkast skall vara klart till årsskiftet.
§ 19 MEDALJREGLEMENTET
Sekreteraren föreslog att Förbundets högsta utmärkelse, dess Förtjänstmedalj i järn
framdeles skulle förses med eklövskrans på medaljbandet. Detta för att tydligare
skilja medaljens högsta valör från silvermedaljen. Beslöts i enlighet med förslaget
samt uppdrogs åt sekreteraren att korrigera medaljreglementet (bilaga
originalprotokollet) och införskaffa eklövskransar för ändamålet.
§ 20 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 21 ÖVRIGA FRÅGOR
21:1 Nils-Anders Ekberg informerade att SM PPC 2015 genomförs i Vårgårda och SM
Magnumfält 2015 i Östergötland.
21:2 Bo Walger informerade att nya SäkB är fastställd att gälla från den 1 januari 2015.
Publikationen finns på Förbundets hemsida och kommer att sändas ut till samtliga
föreningar före årsskiftet.
§ 22 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Mike Winnerstig

