SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 12 april 2014.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förb.ordf (tom § 9)
Mike Winnerstig, styrelseordförande
Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Fredrik Strömberg

Suppleanter:

Jim Eriksson
Bengt Flodin
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Övriga:

Sonny Svensson, ordf valberedningen

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Susanne Svensson går in i stället för Bertil
Johansson (Onsala).
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2014-02-02 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 1/2014 och 2/2014.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att Förbundets
ekonomi är stabil.
§ 6 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTET
Sekreteraren redogjorde för
• Bokslut 2013 (Bilaga originalprotokollpärmen)

•
•

Reviderad budget 2014 (Bilaga originalprotokollpärmen)
Budget 2015 (Bilaga originalprotokollpärmen)

Dessa handlingar godkändes att föreläggas Förbundsmötet.
Beslöts att föreslå Förbundsmötet oförändrad Förbundsavgift för 2015, det vill säga
600 kr per förening, 260 kr per aktiv medlem och 200 kr per aktiv familjemedlem
Sekreteraren redovisade förslag till Verksamhetsberättelse 2013 och
Verksamhetsplan 2015. Dessa handlingar godkändes att föreläggas
Förbundsmötet. (Bilaga originalprotokollpärmen)
Behandlades honnörsärenden i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för läget.
Förbundsledningen har, såväl enskilt som tillsammans med Svenska
Skyttesportförbundet och Svenska Jägarförbundet, uppvaktat Justitiedepartementet
med anledning av utredningen SOU 2013:7. Vidare har vapenlagstiftningsfrågan
uppmärksammats på ett för oss positivt sätt i media.
Han redogjorde också för Lagrådsremissen och konstaterade att den i huvudsak var
positiv ur Förbundets perspektiv. Särskilt viktigt är att regeringen föreslår att
tidsbegränsade tillstånd, förutsatt att ansökan om nytt tillstånd lämnats senast fyra
veckor innan gällande tillstånd går ut, skall fortsätta gälla även efter tillståndstidens
utgång under den tid då prövning av förnyat tillstånd pågår.
Däremot tar regeringen inte upp frågan om att utmönstra begreppet ”synnerliga skäl”
ur vapenlagstiftningen. Detta då ett sådant förslag enligt gällande praxis inte kan
läggas med mindre än att sakfrågan är utredd. Således behövs att en ny
vapenutredning tar upp frågan för att detta problem skall kunna finna sin lösning.
Slutligen har ansvarig tjänsteman på RPS visat intresse av en dialog med anledning
av situationen rörande hantering av licensärenden i Västra Götaland.
Efter att ha diskuterat frågan ingående konstaterade Förbundsstyrelsen att
Ett dokument som redovisar Förbundets grundkrav vad gäller förutsättningarna för
hantering av licensfrågor måste framställas och offentliggöras.
En dialog med RPS i frågan bör formalisera och omfatta även övriga berörda
organisationer. Innan en sådan dialog inleds måste presidiet ta ställning till vissa
principfrågor och förankra sin inställning i Förbundsstyrelsen.
Uppdrogs åt presidiet att utifrån dessa konstateranden fastställa en strategi för
frågans fortsatta hanterande.
§ 8 FÖRENINGSÄRENDEN
Enligt bilaga originalprotokollet

§ 9 RAPPORTER
Förbundsordföranden underströk att utvecklingen i Ukraina kommer att innebära
att försvarsförmågan i Sverige kommer att höjas. Detta innebär att den resurs de
frivilliga försvarsorganisationerna utgör kommer att tas i anspråk i högre grad än för
närvarande.
Styrelseordföranden informerade att Förbundet numera är medlem i WFSA (World
Forum on Shooting Activities) och rapporterade från denna organisations årsmöte i
Nurnberg den 6 mars 2014.
§ 10 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg redogjorde för arbetsläget (Bilaga originalprotokollet). Två
alternativ har utretts. Lokal lösning respektive en webbaserad lösning. Efter att ha
diskuterat frågan beslöt Förbundsstyrelsen sig för en webbaserad lösning.
§ 11 VALBEREDNINGEN
Sonny Svensson presenterade Valberedningens förslag (Bilaga originalprotokollet)
§ 12 KRETSKONFERENS 2014
Diskuterades konferensens innehåll. Uppdrogs åt styrelseordföranden och
sekreteraren att, i dialog med berörda aktörer, detaljplanera konferensen.
§ 13 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Riksinstruktörskonferens genomfördes i Stockholm den 22/3. Huvudtemat
var regionala kretsinstruktörssamlingar och regional
kretsinstruktörsutbildning. Konstaterades att detta förutsätter viss
samordning varför den årliga riksinstruktörskonferensen framdeles kommer
att genomföras på hösten.
• Kontakt har etablerats med SISU på central nivå.
• Vad gäller utbildningsmaterial så kommer ytterligare två särtryck ur
kretsinstruktörspärmen och utbildningsmaterial för banläggare att framställas
under året. Banläggarmaterialet kommer att sändas till Tävlingskommittén
och Regelkommittén på remiss innan det går i tryck.
Beslöts att förordna Björn Bogfelt till Riksintruktör för landsdel Öst (tills vidare
förordnande)
Därmed ser Riksinstruktörskadern ut enligt följande
PO Gustafsson
Jan-Åke Nilsson
Jan Kjellberg
Björn Bogfelt
Bertil Johansson
John-Åke Andersson
Ulf Hansson

Nord
Nord
Öst
Öst
Syd
Syd
Väst

§ 14 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
15:1 Nils-Anders Ekberg rapporterade aktuellt läge avseende SM fält & precision 2014.
§ 16 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Mike Winnerstig

