SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102:007/15
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm
lördagen den 7 januari 2015.

Närvarande
Ledamöter:

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

Suppleanter:

Jim Eriksson
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Adjungerade:

Nils-Anders Ekberg, generalsekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Bengt Flodin
Bertil Johansson i Bjuv

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Jim Eriksson går in i stället för Nils-Anders
Ekberg och Per-Anders Svensson i stället för Bertil Johansson i Bjuv.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2014-12-06 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Generalsekreteraren anmälde VU protokoll Nr 1/2015.
§ 5 EKONOMI
Generalsekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget samt delade ut preliminär
budget för 2015. Konstaterades att förbundets ekonomi är stabil. Det preliminära
bokslutet för 2014 visar på ett överskott.

§ 6 FÖRBUNDSMÖTET 2015
a) Bokningar: Preliminär bokning av lokal och hotellrum på Hotel Scandic Grand
Central.
b) Propositioner: Beslöts att lägga fram det av arbetsgruppen ”Hölster & Väska”
utarbetade förslaget (se bilaga 1) som proposition, tillsammans med utarbetad
konsekvensutredning. Per-Anders Svensson reserverade sig mot beslutet.
c) Motioner: Styrelsens yttrande över de 18 inkomna motionerna, jämte förslag
till beslut och utsedd föredragande. Motivering, se bilaga 2.
Motion nr 1från Jämtlands läns pistolskyttekrets om att minsta piplängd för revolver skall
vara 63,5 mm (2 ½”) i alla discipliner. Styrelsen beslöt tillstyrka motionen. Bertil Johansson
i Åsa föredragande.
Motion nr 2 från Uppsala läns pistolskyttekrets om ovala hål i fasta figurer. Styrelsen beslöt
avstyrka motionen. Anders Khemi föredragande.
Motion nr 3 från Uppsala läns pistolskyttekrets om visning av rörliga mål i fältskytte.
Styrelsen beslöt avstyrka motionen. Föredragande Göran Lindskog.
Motion nr 4 från Uppsala läns pistolskyttekrets om tidiga skott i vridmålsskytte. Styrelsen
beslöt avstyrka motionen. Föredragande Lars T Andersson.
Motion nr 5 från Uppsala läns pistolskyttekrets om omskjutning på MilSnabbtävlingar vid
godkänt vapenfel. Styrelsen beslöt avstyrka motionen. Föredragande Lars T Andersson.
Motion nr 6 från Västernorrlands pistolskyttekrets om ändring av kommandon på
skjutbana. Styrelsen beslöt tillstyrka motionen. Föredragande Lena Sjögren.
Motion nr 7 från Stockholms pistolskyttekrets om hölster/väskkrav (portabel skjutbänk) vid
fältskytte. Styrelsen beslöt avstyrka motionen. Föredragande Anders Khemi.
Motion nr 8 från Stockholms pistolskyttekrets om ändring av SHB mom. B.1.1 till dess förra
lydelse. Styrelsen beslöt avstyrka motionen. Göran Lindskog reserverade sig mot beslutet.
Föredragande Anders Khemi.
Motion nr 9 från Hallands pistolskyttekrets om plats för hantering av vapen. Styrelsen
beslöt avstyrka motionen. Föredragande Mike Winnerstig.
Motion nr 10 från Uppsala läns pistolskyttekrets om bestämmelser för
mästerskapstävlingar, särskilda bestämmelser för SM C.3.5.3, för LandsdelsM C.3.5.4 och
KretsM C.3.5.5. Styrelsen beslöt avstyrka motionen. Föredragande J-Å Andersson.
Motion nr 11 från Uppsala läns och Dalarnas pistolskyttekretsar om utdelande av medaljer
vid mästerskap. Styrelsen beslöt avstyrka motionen, men att utreda hur problemet kan
hanteras i fortsättningen. Lena Sjögren reserverade sig mot beslutet. Föredragande J-Å
Andersson.
Motion nr 12 från Uppsala läns pistolskyttekrets om åldersklasser i springskytte. Styrelsen
beslöt avstyrka motionens båda yrkanden. Föredragande Lena Sjögren.

Motion nr 13 från Göteborgs och Bohus läns pistolskyttekrets klassindelning i fält- och
precisionsskjutning. Styrelsen beslöt avstyrka motionen men föreslår att styrelsen får i
uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan. Föredragande Mike Winnerstig.
Motion nr 14 från Kristianstads pistolskyttekrets om ändrade förutsättningar för
kompetenskrav för att erhålla pistolskyttemärket i guld för skytt som ej innehar
vapenlicens. Styrelsen beslöt avstyrka motionen. Per-Anders Svensson reserverade sig
mot beslutet. Föredragande Peter Hjortstam.
Motion nr 15 från Gävleborgs pistolskyttekrets om standardmedaljgränser i Militär
Snabbmatch. Styrelsen beslöt tillstyrka motionen. Föredragande Susanne Svensson.
Motion nr 16 från Dalarnas pistolskyttekrets om villkor för uppflyttning till klass 3 vid Militär
Snabbmatch. Styrelsen beslöt avstyrka motionen men föreslås få i uppdrag att
förutsättningslöst utreda klassindelningen i Militär Snabbmatch. Föredragande Anders
Khemi.
Motion nr 17 från Hallands pistolskyttekrets om ändring av klassindelning vid Militär
Snabbmatch. Styrelsen beslöt avstyrka motionen men föreslås få i uppdrag att
förutsättningslöst utreda klassindelningen i Militär Snabbmatch. Föredragande Anders
Khemi.
Motion nr 18 från Uppsala läns pistolskyttekrets om klassindelning enligt J.2.1 vid Militär
Snabbmatch. Styrelsen beslöt avstyrka motionen men föreslås få i uppdrag att
förutsättningslöst utreda klassindelningen i Militär Snabbmatch. Föredragande Anders
Khemi.

§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för arbetsläget avseende ny blankett för föreningsintyget.
Just nu pågår det som förhoppningsvis är en slutdiskussion, bland annat att få bort
texten där föreningen intygar sökandens allmänna lämplighet – något som
föreningarna inte kan inhämta underlag för att bedöma. Samtidigt inleds arbetet med
att ta fram en anvisning för intygets ifyllande
Efter att en viss förbättring vad avser kravnivån iakttagits i Västra Götaland under
slutet av 2014 är man i den nya organisationen 2015 nu tillbaka till att förnyelse av
licens i det närmaste är omöjlig utan ett omfattande externt tävlande. I Norrbottens
län är problematiken oförändrad.
Antalet medlemmar som söker hjälp hos kansliet ökar.
§ 8 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Lars T Andersson redogjorde för arbetsläget. Tidsplanen håller så här långt, d.v.s.
programmet är vara operativt senast den 1 januari 2016. Just nu pågår slutförandet
av kravställningsarbetet, samtidigt som kontakter har börjat tas med presumtiva
leverantörer. Planerat kontraktstecknande i maj, varefter följer en agil utvecklingsfas
fram till driftsättning av färdig produkt.

§ 9 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade från södra landsdelens kretsinstruktörskonferens i Alvesta 2015-01-24. Förutom riks- och kretsinstruktörer deltog även
representant från SISU Idrottsutbildarna samt Bo Walger och Claes-Håkan själv.
§ 10 KRETSSTADGA
Generalsekreteraren redogjorde för den kretsstadga som Uppsala läns
Pistolskyttekrets lämnat in för godkännande. Förslaget följer normalstadgarna och
godkändes därför.
§ 11 RAPPORTER
Styrelseordföranden rapporterade att han, tillsammans med Nils-Anders Ekberg
och representanter för SvSF, SSSF och IPSC Sverige 2014-12-10 mött Peter
Thorsell, RPS. Frågor som behandlades, se § 7.
FrivilligOrganisationernas Samarbetskommitté (FOS) arrangerade julglögg 2014-1216 på Östhammarsgatan 70. Bland gästerna sågs försvarsministern och flera
riksdagsledamöter.
Årets Rikskonferens med Folk och Försvar, ”Sälenkonferensen”, hölls 2015-01-11—
13. Förbundet representerades av förbundsordföranden och styrelseordföranden.
Informella samtal hölls bland annat med inrikesminister Anders Ygeman, hans
statssekreterare Ann Linde samt chefen för Justitiedepartementets polisenhet,
departementsrådet Göran Millbert. Rikspolischefen var tyvärr inte närvarande i år.
Landsdelskonferens Norr hölls i Umeå 2015-01-23—24. Deltagare från förbundet var
styrelseordföranden och generalsekreteraren. Mötet gick bra och inga kontroversiella
frågor uppkom.
World Forum on Shooting Activities (WFSA) håller möte i samband med
Internationelles Waffen Ausstellung (IWA) i Nürnberg 6-9 mars. Förbundet kommer
att vara representerat.
VU-ordföranden rapporterade från landsdelskonferens Öst i Falun 2015-01-31.
Deltagarna hade många frågor, men inget kontroversiellt uppkom.
Generalsekreteraren rapporterade från HKV PROD FRIV centrala dialoger 2015-0127—28 i Stockholm. Dialogen handlade främst om verksamhetsåret 2016, i andra
hand om 2017-2018. C FÖRBANDSPROD, Bgen Karl Engelbrektsson, tryckte på att
uppdragen till frivilligorganisationerna skall bidra till FM operativa effekt för att ha ett
berättigande. FM Organisationsenheter kan i sin tur få i uppdrag att stödja
frivilligorganisationerna att fullgöra sina uppdrag. Det är om dessa två saker denna
dialog handlar.
FM Infodirektör redogjorde för Infoarbetet. Riktar sig främst till ungdomar (med
beaktande av barnkonventionen). Aktiviteter har tre syften; rekryterande,
försvarsinformerande och/eller lojalitetsdrivande. Frivorg inbjuds att medverka.
Möten hölls med flera OrgE om stöd för utbildning och placering av FMI och Ammän,
stöd för tävlingar och med PROD UTB om rekrytering. Konstaterades att
konkurrensen om nyttjandet av vissa skjutfält är hård och kommer sannolikt att

hårdna ytterligare. Kvarn är fullbelagt under överskådlig tid, och Kungsängen är
tillgängligt endast för givna uppdrag.
Diskuterades hur SPSF kan paketera sin verksamhet i uppdrag till ömsesidig nytta
för FM och oss.
Armétaktiske chefen (ATCH), brigadgeneral Stefan Andersson, har åtagit sig att vara
förbundets högnivåkontaktperson i Försvarsmakten. Förbundsstyrelsen hälsar
honom varmt välkommen.
Möte med C HKV PROD FRIV 2015-02-03 och övriga de övriga frivilligorganisationerna som är samlokaliserade till Östhammarsgatan 70 angående lokalfrågan.
Han bekräftade att FM sagts upp till avflyttning 2017-06-30. Detta gäller inte bara
frivilligorganisationerna, utan ett stort antal arbetsplatser för FM. PROD INFRA söker
alternativa lokaliseringar i eller utanför Stockholm.
§ 12 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Förfrågan har inkommit från ordföranden i Sveriges Vapenägares Förbund
(SVF), Ragnar Skanåker, med önskemål om att SVF skall medges annonsera
i NP. Styrelsen är principiellt positiv, åtminstone så länge SVF håller den
nuvarande profilen. Samtidigt konstaterades att SPSF inom ramen för SOS
har en överenskommelse i ärendet. Uppdrogs åt generalsekreteraren att
kontakta SvSF och med beaktande av svaret fortsätta driva frågan till en
lösning.
b) Liteolika Medieproduktion har tagit fram en offert på en promotionfilm för det
nationella pistolskyttet. Beslöts att ta fram filmen.
c) Peter Hjortstam föreslog att tiden för styrelsemöten tidigareläggs från 09.30 till
09.00 eller 08.30 samt att nästkommande styrelsemöte flyttas till annat datum.
Beslöts att avslå förslaget.
d) Begäran har inkommit från Jönköpings PK om att den tillåtna piplängden i
vapengrupp R generellt skall vara 165 mm (6,5”). Styrelsen beslöt att avslå
begäran, med motiv att det inte finns något naturligt slut för en sådan glidning.
”Vad gör vi om Ruger kommer med en 7” pipa?”.
e) Förfrågan från NP redaktör angående DPM rekyldämpsystem; om, och i så fall
i vilka vapengrupper är detta system tillåtet att använda. Frågan diskuterades
ingående, men är för komplex att besluta om utan utredning. Konstaterades
dock att systemet inte är tillåtet i vapengrupp A1 och A2, och inte heller i PPC
SSA. Beslöts att ge generalsekreteraren i uppdrag att svara NP så, samt att
en utredning initieras under förbundets tekniske experts ledning.

§ 14 Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

