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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70 i Stockholm,
lördagen den 6 februari 2016.

Närvarande
Ledamöter:

Mike Winnerstig, styrelseordförande
John-Åke Andersson
Lars T Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren

Suppleanter:

Jens O’Konor
Susanne Svensson

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekr.

Adjungerad:

Bo Walger

Anmält förhinder:

Bengt Flodin
Peter Hjortstam
Bertil Johansson i Bjuv
Bertil Johansson i Åsa
Per-Anders Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Jens O’Konor går in som ersättare för Bertil
Johansson i Bjuv och Susanne Svensson för Peter Hjortstam.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträde 2015-12-05 att läggas till
handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 1/2016.
§ 5 EKONOMI
GS redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att förbundets ekonomi
är stabil. Inkomster och utgifter för 2015 följde budget, med undantag av IT-
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kostnader, där en större del av betalningsutfallet för medlemsadministrativt
program kommer 2016 istället för 2015 och att kapitalvinster och
medlemsavgifter blev något högre än beräknat.
Styrelsen beslöt att som ett resultat av det goda ekonomiska utfallet för 2015
betala ut ett extra kretsbidrag. Uppdrogs åt VU att fastställa extra bidragets
exakta former och storlek.

§ 6 FÖRBUNDSMÖTET 2016
a) Inkomna motioner
a. Skaraborgs pistolskyttekrets föreslår att pipvikt inte längre skall
vara tillåtet i vapengrupp R samt att reglerna för kolvutformning
likställs med de för vapengrupp A. Styrelsen ansåg att de
föreslagna ändringarna inte löser de problem som motionären tar
upp och föreslår att motionen avslås. Susanne Svensson
reserverade sig mot beslutet. Uppdrogs åt Anders Khemi att
utforma styrelsens förslag.
b. Västernorrlands läns pistolskyttekrets föreslår att det införs ”en
separat klass för grovkalibrig revolver (R) för banskytte enligt
samma regler som gäller för fältskytte”. Styrelsen utgår från att det
med ”klass” menas vapengrupp och att det med ”banskytte” avses
precisionsskjutning. Styrelsen anser inte att resultatutvecklingen
efter införandet av 1 kg avtryckarvikt har varit sådan att den
indikerar en tydlig orättvisa. Vidare anser styrelsen att deltagarunderlaget i vapengrupp B inte är sådant att en delning skulle
skapa två nya, livskraftiga vapengrupper i grenen precisionsskjutning, varför styrelsen föreslår att motionen avslås. Göran
Lindskog reserverade sig mot beslutet. Uppdrogs åt Anders
Khemi att utforma styrelsens förslag.
b) Övrigt
a. Förbundet fyller i år 80 år. Detta bör uppmärksammas vid årets
förbundsmöte.
b. Uppdrogs åt GS att tillsammans med förbunds- och styrelseordförandena fastställa detaljerna. Styrelsen påpekade att en
festligare kvällsaktivitet inte fick gå ut över förbundsmötet.
§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
a) Polismyndigheten har sänt ut en remiss FAP 551-3, kapitel 5,
avseende tillstånd för enhandsvapen. Fördelen med förslaget är att
man då sannolikt i förväg kommer att veta vad som skall uppfyllas,
nackdelen att skyttarna blir tvungna att i hela sin planering kommer att
tvingas ta hänsyn till att på ett spårbart sätt uppfylla dessa krav (vilket i
landets norra delar knappt kommer att vara möjligt). Ordf och GS
arbetar med att formulera ett yttrande, eventuellt i samverkan med
andra organisationer. Ordf kommer också att träffa Krister Hammarbergh, rättspolitisk talesman för (m). Styrelsen tryckte särskilt på
problemet att föra loggbok gentemot PUL och dess de facto funktion
som ett register över vapenägare.
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b) EU-kommissionens förslag till ändrat vapendirektiv behandlades på
förra mötet. Förbundsordf, styrelseordf och GS har haft ett antal möten
(se rapporter), debattartiklar har skrivits och skrivelser/yttranden har
enskilt och tillsammans med andra sänts till Justitiedepartementet och
EU-kommissionen. Den övervägande delen av de som yttrat sig, både
nationellt och inom EU, har varit negativa till förslaget. Det står
tämligen klart att det förslag som läggs fram för EU-parlamentet
kommer att vara avsevärt omarbetat jämfört med kommissionens
ursprungliga förslag. Tyvärr ser även det reviderade förslaget ut att slå
mot de halvautomatiska gevären som används inom IPSC och av
jägare, och styrelsen uttalade att det är viktigt att också fortsättningsvis
solidariskt stödja deras organisationer, även om ”korta vapen”
undantas från förbudsförslaget.
§ 8 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Lars Andersson redogjorde för det pågående arbetet. Projektets leveranser är
något försenade. Crossnet har utlovat en ß-version under vecka 6. Mötet påpekade vikten av en fortsatt riklig information inom organisationen.
§ 9 KOMMUNIKATIONSPOLICY
Lena Sjögren presenterade ett förslag till kommunikationspolicy. Policyn
fastställdes av styrelsen. Bilaga 1.

§ 10 RAPPORTER
Datum
Aktivitet
151206 Valberedningen
151214 FöU (s)-ledamöter
151215 Vapendirektivssem. i Riksdagen
160110–12 Folk och Försvar Sälenkonf.
160115 EU-parl SE-kontor om direktivet
160116 Sammanträde VU
160122 Landsdelskonferens N
160130 Landsdelskonferens Ö
160203 Anläggningstekniska rådet (ATR)

Deltagare

Anm

GS
GS
GS
Förb- och styordf
1)
GS
2)
Protokoll
vice ordf, GS
styordf, GS
bitr. GS

1) Vid samtal med förbundsordf. och styrelseordf. återupprepande nye Rikspolischefen vad den föregående sagt; polisen har inte uppdrag, och ser inte
som sin uppgift att minska mängden legala vapen i samhället.
2) I seminariet deltog bl. a. representanter för Ju, Peter Thorsell från Polismyndigheten samt EU-parlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (m) och
Jens Andersson (s).
§ 11 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR
a) GS orienterade om ett pågående krets- och föreningsärende, se bilaga 2
till originalprotokollet.
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b) John-Åke Andersson redovisade kompletteringar till stomprogrammet;
SM PPC 2016 i Umeå 29-31/7 och Magnumfält 20-21/8 i Luleå. SM
Fält/Prec/MilSnabb 2017 10-16/7 i Östersund.
c) Bitr. GS orienterade om att en FAQ-funktion håller på att implementeras
på hemsidan.
d) Ordf meddelade att Birgitta Rundberg är villig att driva arbetet med att ta
fram en kretshandbok. Att ingå i arbetsgruppen utsågs C-H Carlsson och
Susanne Svensson.
e) Bitr. GS rapporterade från arbetet med AG Tjänsteskytte.
f) GS redovisade fråga från medlem om Förbundets eventuellt
dokumenterade värdegrund. Frågan kommer att beaktas i fortsatt
verksamhetsutvecklingsarbete.
g) Skjuthandboken: Anders Khemi redovisade förändringar i 16:e
omarbetade upplagan. Beslöts att respektive kretsstyrelse tilldelas 5
friexemplar av SHB. Föreningarna tilldelas enligt tidigare beslut 1
friexemplar vardera.
§ 13 Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

