SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102:011/15
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Militärsällskapet,
Valhallavägen 104, Stockholm, lördagen
den 25 april 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
Lena Sjögren

Suppleanter:

Jim Eriksson
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Förbundsordförande

Stefan Kristiansson (§§ 1-7, 11a)

Adjungerade:

Nils-Anders Ekberg, generalsekreterare
Bo Walger
Sonny Svensson

Anmält förhinder:

Bengt Flodin
Peter Hjortstam
Bertil Johansson i Åsa

§ 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, Susanne Svensson i stället för Peter Hjortstam och Per-Anders Svensson i
stället för Bertil Johansson i Åsa.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2015-02-07 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Generalsekreteraren anmälde VU protokoll Nr 2/2015.
§ 5 EKONOMI
Generalsekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget, uppdaterad budget för
2015 och preliminär budget för 2016. Konstaterades att förbundets ekonomi är stabil.
Han rapporterade vidare att han, på grund av ränteläget och efter råd från SEB,
omdisponerat 345 kkr från räntehedge till aktiefond

§ 6 FÖRBUNDSMÖTET 2015
a) Bokningar: Lokal och hotellrum på Hotel Scandic Grand Central.
b) Proposition: GS föredrog kretsarnas ställningstagande.
c) Motioner: GS föredrog kretsarnas ställningstaganden.
d) GS och bitr. GS redovisade utkast till verksamhetsberättelse för 2014.
e) GS redovisade utkast till verksamhetsplan för 2016.
f) GS redovisade protokoll dnr 106:010/15 från medaljkommittén. Förslagen till
utmärkelser fastställdes.
g) Sammankallande i valberedningen, Sonny Svensson, redovisade
valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015.

§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för arbetsläget avseende ny blankett för föreningsintyget och
anvisningar för denna.
GS rapporterade att tillströmningen av medlemmar som söker hjälp i licensärenden
fortfarande är hög. Främst rör det sig om att krav ställs på att vid ansökan kunna visa
aktivitet med alla de övriga vapen man för dagen inte söker licens på men att aktivitet
med lånade vapen (t ex föreningsvapen och FM-ägda) inte tas hänsyn till, samt att
polisen, främst i Västra Götaland, oftast inte påminner om att licensens giltighet
håller på att gå ut, men är snabba att lagföra för olaga vapeninnehav.
§ 8 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Lars T Andersson redogjorde för arbetsläget. Han bedömde att driftsättning till
kommande årsrapportering ser ut att hålla.
§ 9 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson redovisade läget. Det har inrapporterats genomförda kurser
för föreningsexaminatorer. Konstaterades att nyutnämningen av sådana har upphört
sedan länge.
§ 10 KRETSSTADGA
Generalsekreteraren redogjorde för de kretsstadgar som Västerbottens läns och
Stockholms Pistolskyttekretsar har lämnat in för godkännande. Förslagen följer
normalstadgarna och godkändes därför.
§ 11 RAPPORTER
Förbundsordföranden rapporterade att mötet med förbundets högnivåkontakt i FS,
brigadgeneral Stefan Andersson, genomförts.
Förbundsordföranden har tillskrivit Rikspolischefen, som har utlovat ett möte mellan
sin representant, chefen för rättsavdelningen, och förbundet. Vi inväntar kallelse.
Hovmarskalksämbetet har låtit meddela att HM Konungen och övriga medlemmar av
kungafamiljen, på grund av andra åtaganden, är förhindrade att närvara vid VM PPC.
Styrelseordföranden hade för dagen inget att rapportera.
Generalsekreteraren rapporterade från landsdelskonferens Väst och Syd. Från Syd
framkom önskemål att hemsidan skulle förändras till ett system liknade RF, där viss
information speglas på hemsidor för krets- och föreningsnivåerna. Vidare fanns
önskemål om att stomprogrammet skall vara klar minst ett år före verksamhetsårets
ingång.

Möte med HKV PROD INFRA, PROD FRIV och de övriga frivilligorganisationerna
som är samlokaliserade till Östhammarsgatan 70 angående lokalfrågan. INFRA
söker lokaler för all verksamhet som berörs av uppsägningen, men FM behov har
företräde framför frivilligorganisationerna. Sannolikt kommer FM inte att kunna
tillhandahålla lokaler i relevant läge.
WFSA årsmöte hölls i Nürnberg 6 mars. Själva årsmötet var odramatiskt. Under
konferensdelen diskuterades främst FN:s arbete med Arms Trade Treaty och vilka
konsekvenser detta kan få för skyttet, samt blyfrågan, där WFSA är motståndare till
blyförbud. Mötet hölls i samband med IWA Outdoor Classics 2015.
FOS har hållit årsmöte. Ny ordförande är Anette Rihagen, som efterträdde Peter
Lagerblad.
§ 12 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
Lena Sjögren redovisade arbetsläget för AG kommunikationsstrategi, varvid
kommunikationsfrågor diskuterades. Enighet rådde om att först diskutera vad som
skall kommuniceras och vem som är mottagare, därefter valet av medel.
§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR
a) GS anmälde protokoll från capsulambeslut dnr 102:008/15 angående SVF
annonserande i NP. Styrelsen fastställde beslutet.
b) C-H Carlsson utsågs att representera SPSF vid SISU årsmöte. Frågan om
ordförande kandidaterna diskuterades. Beslöts att ge Clas-Håkan ett fritt
mandat.
c) Läget några medlemsärenden redovisades. Inget av dessa är i nuläget
föremål för FS beslut.
d) Lars T Andersson tog upp frågan om hur ordningen för regeländringar och
motioner bör och kan förändras för att inrikta Förbundsmötet mer mot
avgörande framtidsfrågor och mindre mot detaljerade regelfrågor.
e) Ordförande framförde en hälsning från förre GS, Mats Stoltz.
§ 14 Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

