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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Sandhamnsgatan 61, lördagen den
3 december 2016.

Närvarande

Mötesordförande:

Mike Winnerstig, styrelseordförande

Ledamöter:

John-Åke Andersson
Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Bertil Johansson
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Suppleanter:

Sören Wahlberg

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekr.

Adjungerade:

Bo Walger
Sonny Svensson

Anmält förhinder:

Jim Eriksson
Per Andersson
Bengt Flodin
Jens O’Konor

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning, 3 punkter lades till § 13. Beslöts att Sören Wahlberg
gick in istället för Jim Eriksson.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträde 2016-09-25 att läggas till
handlingarna.
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§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 4/2016.
§ 5 EKONOMI
GS redogjorde för förbundets kapitalförvaltning i SEB samt budgetuppföljning
för 2016. Konstaterades att förbundets ekonomi är stabil. Inkomster och utgifter
för 2016 följer budget. Värdetillväxten på förbundets kapital är bättre än
börsindex.
På grund av kansliets flytt var servern med förbundets ekonomiprogram
otillgängligt sedan i måndags, och förväntades vara det även under kommande
vecka. GS avsåg därefter ta fram en reviderad budget för 2017, baserad på
tecknade avtal.
§ 6 INKOMNA MOTIONER
Två motioner till 2017 års förbundsmöte har inkommit från Gävleborgs
Pistolskyttekrets. Den ena avsåg förändrade regler för kretstävlingar, varför
styrelsen beslöt lotta den att beredas av TvK, biträdd av RK. Den andra
motionen avsåg införande av märken i Militär Snabbmatch, och styrelsen beslöt
att den bereds av kansliet.
§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden, biträdd av GS, redogjorde för nationella vapenrättsfrågor,
inklusive möte med Rättsavdelningen och samverkan med övriga skytteorganisationer. Ändrad FAP 551-3 verkar i huvudsak ha inneburit förbättringar,
även om en del handläggare, främst i VG län, fortfarande envisas. Läget följs
noga, och eventuella större avvikelser kommer att adresseras av ordf/GS efter
den 15/1.
När det gäller ändringsförslagen till EU vapendirektiv pågår nu den så kallade
”Trilogen”, där kommissionen, ministerrådet och parlamentet försöker skriva
ihop sig. Kommissionen försöker med emotionella argument att pressa de
andra två aktörerna att gå med på ett strängt förslag, som bland annat innebär
maximalt 10-skottsmagasin för alla vapen, samt totalförbud mot vapen ur AR15- och Ak-47-familjerna. Förbundet trycker på via hemsida och påverkan på
beslutsfattare för att kommissionens idéer inte ska vinna gehör.
När direktivet ändras kommer en nationell vapenlagsöversyn att behöva
genomföras. Här gäller det att få med de ”synnerliga skälen” i direktiven.
§ 8 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
a) GS rapporterade att just nu betatestar kansliet funktionen för
märkeshantering. Därefter kommer funktionen för ”årsrapportering” att
ses över. I övrigt ingen förändring av läget sedan föregående möte.
b) Lars T Andersson meddelade att arbetsgruppen snart kommer att inleda
arbetet med nästa utvecklingssteg.
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§ 9 RAPPORTER
Datum

Aktivitet

Deltagare

Anm

161004-05

Produktionsdialog 2018-19 HKV
BW, NAE
Prolongering av nu liggande uppdragsvolym.

161011

FOS om nytt verksamhetsstöd
NAE
Medverkan i FM och MSB översyn.

161025

Svenskt Forum för Jakt, Skytte…
NAE
Framtida arbetsformer diskuterades. SPSF har inbjudit övriga
medlemsorganisationer till nytt möte 2017-01-25.

161025

HM Konungen har inkommit med tackbrev för förbundets
penninggåva till fonden för ungt ledarskap m.a.a. Konungens 70årsdag.

161030-1101

WFSA om sociala medier
MW, NAE
Hur hantera fientligheten och i stället skapa mer välvilja för vår sak?

161112

VU

161114

NSSF inbjuder SPSF som ”ambassador” till Shoot Show 2017.

161123

Polismynd. om handläggningstider MW, NAE
Verksamhetsansvarig för vapen redovisade vidtagna åtgärder,
skytte- och jägarorganisationerna redovisade förslag till ytterligare
åtgärder.

161130

Utbildningsseminarium Friv
NAE
FVRF är ”Huvudman Instruktör” och mötet avhandlade hur
försörjningen med instruktörer till frivilligverksamheten skall säkras.

Protokoll

§ 10 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 11 UTÖKAT MEDLEMSKAP I WFSA
Styrelsen beslöt att förbundet skall ansöka om att uppgradera medlemskapet i
World Forum on Shooting Sports Activities utökas till ”röstande medlem” (voting
member”).
§ 12 FLYTTNING/ADRESSÄNDRING
Beslöts att Svenska Pistolskytteförbundet skall ändra postadress, från Box
5435, 114 84 Stockholm, till Box 27001, 102 51 Stockholm. Besöksadressen
ändras samtidigt från Östhammarsgatan 70 till Sandhamnsgatan 61.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Anders Khemi väckte frågan om uppdraget som getts av Förbundsmötet
till FS att överse reglerna om medaljer vid SM när antalet startande är
färre än fem. Styrelsen uppdrog åt RK att i samarbete med TvK se över
frågan och komma med eventuellt förslag till nästa upplaga av SHB.
b) John-Åke Andersson presenterade ett inkommet förslag från Råsbo Psk
om att instifta ett poängpris för damer att tävla om vid fältskjutningar i
vapengrupp B. Styrelsen ser positivt på Råsbo Psk förslag, med
handlingsregeln att tävlingen skall administreras och bekostas genom
Råsbo Psk. Vid behov kan förbundet stödja med priser.
c) Dispensansökan har inkommit från organisationskommittén för SM 2017 i
Östersund avseende regeln i SHB F.6.10.4 att ”eventuell tolkning skall
ske i skytts närvaro”. Detta har tidigare varit tillåtet, men regeln har
tillkommit efter motion till, och beslut av, förbundsmötet. Därmed ansåg
styrelsen att regeln är medlemmarnas uttryckliga vilja och beslutade att
avslå dispensansökan.

§ 14 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

