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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70 i Stockholm,
lördagen den 5 december 2015.

Närvarande
Ledamöter:

Mike Winnerstig, styrelseordförande
John-Åke Andersson
Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Peter Hjortstam
Bertil Johansson i Bjuv
Anders Khemi
Göran Lindskog

Suppleanter:

Per-Anders Svensson

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekreterare

Övriga närvarande:

Stefan Kristiansson
Sonny Svensson
Runar Viksten
Bo Walger

Anmält förhinder:

Jim Eriksson
Bengt Flodin
Bertil Johansson i Åsa
Lena Sjögren
Susanne Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Per-Anders Svensson går in som ersättare för
Bertil Johansson i Åsa.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträde 2015-09-27 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll Nr 4/2015.
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§ 5 EKONOMI
GS redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att förbundets ekonomi är
stabil. Inkomster och utgifter följer budget, med undantag av IT-kostnader, där en
större del av betalningsutfallet för det medlemsadministrativa programmet kommer
2016 istället för 2015.

§ 6 SKJUTHANDBOKEN 2016
Anders Khemi redogjorde för arbetsläget. Manus är i huvudsak klart. Förändringar
har införts, bland annat när det gäller minimipiplängd (2,5” för alla vapen), hölsteroch väskkrav samt minimiavstånd mellan fältstskyttefigurer. Återstår att införa
ändringar i målförteckningen samt senaste ändringar i WA 1500 regler för PPC.
§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
a) Den nya förbundsjuristen, Runar Viksten, presenterades och hälsades
välkommen
b) Styrelseordf. redogjorde för mötet hos Polismyndighetens centrala
rättsavdelning den 8/10, där även SvSF, IPSC Sverige och SJF deltog, samt
kontakter med Polismyndigheten. Den tidigare inriktningen om att ta fram ett
”rättsligt ställningstagande” har ändrats, och Polismyndighetens arbete
inriktas nu på att revidera FAP 551-3 vad gäller frågor om aktivitet och
behov av enhandsvapen.
c) Styrelseordf. och GS redogjorde för arbetet med förslagen till ändrat EUdirektiv avseende legalt vapeninnehav. Styrelseordf. har bl. a. besökt
inrikesministern. Skrivelser till regeringen och EU-kommissionen samt
debattartiklar i pressen har författats enskilt och tillsammans med andra
organisationer.
d) Förbundsordförande Stefan Kristiansson redogjorde för sina kontakter med
Rikspolischefen, statssekreteraren i Försvarsdepartementet och
inrikesministerns statssekreterare.
e) GS redogjorde för två framgångsrika rättsfall, där förbundet säkerställde att
våra medlemmar hade kvalificerat ombud.
§ 8 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
5 offerter inkom efter offertförfrågan. Som mest förmånligt sammantaget sett
bedömdes anbudet från Crossnet, vilket antogs. Lars Andersson och GS redogjorde
för det pågående arbetet. Projektets delmilstolpar bedöms komma i tid tills de behövs
i driften. Mötet påpekade vikten av en riklig information inom organisationen.
§ 9 SM-STATUS FÖR MILITÄR SNABBMATCH VAPENGRUPP R
Tävlingskommittén föreslog att MilSnabb vgr R, individuellt och i 3-mannalag, skall
ges SM-status från 2016. Beslöts enligt förslaget.
§ 10 SAMARBETSAVTAL MED SVENSKA WESTERNSKYTTEFÖRBUNDET
SWSf har begärt att få teckna samarbetsavtal med SPSF. Beslöts att erbjuda SWSf
det av GS föredragna förslaget.

§ 11 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN
I Lena Sjögrens frånvaro redogjorde Styrelseordf. för arbetsläget.
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§ 12 DISPENSÄRENDE VAPENKONTROLL
Kristianstad Läns Pistolskyttekrets har ansökt om dispens från kravet i SHB C.4.2.1
på att vapenkontroll skall utföras på samtliga vapen för att tävlingen skal vara
standardmedaljgrundande, och önskar vid kretstävlingar på försök under 2016
ersätta denna med stickprovskontroll. Förslaget bifölls. Uppdrogs åt Bo Walger att
tillsammans med RK och TvK utforma former för återrapportering.
§ 13 BEGÄRAN OM ÅTERKALLANDE AV MÅLDOKUMENT
Kristianstad Läns Pistolskyttekrets har inkommit med begäran att FS skall återkalla
det utsända måldokumentet, eller att det skall sändas ut på remiss.
Förbundsstyrelsen ser som sin uppfattning dels att dokumentet främst är avsett för
FS interna arbete och dels att dokumentet genom att det föredragits utan
invändningar på landsdels- och kretskonferenserna under 2015 kan anses tillräckligt
förankrat. FS avslog därför kretsens begäran. Uppdrogs åt GS att besvara
skrivelsen.

§ 14 RAPPORTER
Datum
Aktivitet
151006
151020
151021
151114
151119
151126

Frivilligdialog
AFEMS & WFSA Blymöte
FOS
Sammanträde VU
GUF-möte
Årsmöte Folkspel

Deltagare

Anm

GS, Bitr. GS
GS
GS
Protokoll
Bitr. GS
GS

Valberedningens ordförande redovisade arbetsläget och att beredningen kommer att
hålla sitt första möte påföljande dag, 6 december.
§ 15 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Lars T Andersson föreslog att FS tillsätter en utredning om att införa en
tävlingslicens. Syftet är att säkerställa att alla som tävlar också är
rapporterade som aktiva. Beslöts att hänskjuta frågan till VU.
§ 17 Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

