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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Militärsällskapet i
Stockholm lördagen den 23 april
2016.

Närvarande
Förbundsordförande: Stefan Kristiansson (§§ 1-6, 10)
Mötesordförande:

Mike Winnerstig, styrelseordförande

Ledamöter:

John-Åke Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Peter Hjortstam
Bertil Johansson i Bjuv
Bertil Johansson i Åsa
Anders Khemi
Göran Lindskog

Suppleanter:

Bengt Flodin

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekr.

Adjungerad:

Bo Walger

Anmält förhinder:

Lars T Andersson
Jens O’Konor
Lena Sjögren
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Bengt Flodin går in som ersättare för Lars
T Andersson.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträde 2016-02-06 att läggas till
handlingarna.
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§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 2/2016.
§ 5 EKONOMI
GS redogjorde för det ekonomiska läget. Redovisades årsbokslut för 2015,
redogörelse över läget på finansmarknaden och förbundets kapitalförvaltning i
SEB samt budgetuppföljning för 2016. Konstaterades att förbundets ekonomi är
stabil. Inkomster och utgifter för 2016 följer budget, med undantag av ITkostnader, där en större del av betalningsutfallet för medlemsadministrativt
program kommer 2016 istället för 2015 och att kapitalvinster och
medlemsavgifter blev något högre än beräknat. Avkastningen på
kapitalförvaltningen är bättre än börsindex.
Styrelsen beslöt att ställa sig bakom och lägga fram det föreslagna årsbokslutet
för 2015.

§ 6 FÖRBUNDSMÖTET 2016
a) Inkomna motioner
a. Skaraborgs pistolskyttekrets föreslog att pipvikt inte längre skall
vara tillåtet i vapengrupp R samt att reglerna för kolvutformning
likställs med de för vapengrupp A. Kretsen har återtagit motionen,
varför den inte kommer att läggas fram för förbundsmötet.
b. Västernorrlands läns pistolskyttekrets föreslår att det införs ”en
separat klass för grovkalibrig revolver (R) för banskytte enligt
samma regler som gäller för fältskytte”.13 av 26 kretsar har
kommit in med yttrande. Samtliga avstyrker motionen.
b) Förslag till verksamhetsberättelse föredrogs av GS. Medlemskapet i
SISU och medverkan vid FMM bör läggas till. Förklaringar till eventuella
fel i statistiken bör finnas. I övrigt godkändes planen att läggas fram för
förbundsmötet.
c) Förslag till verksamhetsplan för 2016 föredrogs av GS. Styrelsen
besvarade vissa öppna frågor, varefter planen kan läggas fram för
förbundsmötet.
d) Sonny Svensson redovisade valberedningens arbetsläge. Beredningen
har ett färdigt förslag.
e) Övrigt
a. Kretskonferens och förbundsmöte äger rum på
konferensanläggningen Skogshem & Wijk på Lidingö.
b. Diskuterades innehåll i kretskonferensen.
c. GS redovisade medaljkommitténs förslag till utmärkelser, vilket
fastställdes av förbundsmötet.
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§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
a) Styrelseordföranden redovisade läget avseende FAP. Den kommer
sannolikt inte att publiceras före juni. Vi kan förvänta oss att behöva
föra loggbok över genomfört skytte för att styrka aktivitet.
b) Kring EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv har även rådet
och parlamentet kommit ut på banan. SPSF har enskilt och
tillsammans med SvSF, 3SF, SWSf, SSSF och SJF agerat på olika
sätt. Styrelseordföranden har också direkt kommunicerat med
inrikesministern.
c) GS rapporterade från ett antal pågående och just avslutade rättsfall.
§ 8 MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
GS redogjorde för det pågående arbetet. Projektets leveranser ligger efter
tidsplanen, men cirka 80 % av föreningarna har nu årsrapporterat, och
faktureringen och uttag av statistik har kommit igång. Mest saknat just nu är
listutskriftsmöjligheter för kretsar och föreningar. Rikstävlingen 2016 kommer att
köras helt manuellt.
§ 9 KOMMUNIKATIONSPOLICY
GS presenterade en version 0.2 av ”Kommunikationsstrategi för Svenska
Pistolskytteförbundet” (bilaga 1), baserad på den kommunikationspolicy som
fastställdes på föregående möte. Förslaget diskuterades och ska ligga till grund
för fortsatt kommunikationsarbete. Styrelsen avser fastställa strategin på
höstmötet.

§ 10 RAPPORTER
Datum
Aktivitet
160213
160220
160224
160303
160309
160407
160408
160409
160414

Landsdelskonferens V
Landsdelskonferens S
Möte med Polismyndigheten
WFSA generalförsamling
FOS årsmöte
Möte med SJF, SvSF, SDSSF
Möte med Försvarsministern
Sammanträde VU
Avrapportering Miljörådgivning

Deltagare

Anm

Förbundsordf, GS
Styrelseordf, GS
Styrelseordf, GS
GS
GS
Styrelseordf, GS
Förbundsordf
Protokoll
GS

§ 11 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR
a) I2 Skf har kommit in med förfrågan om att få arrangera NM i Militär
Snabbmatch samtidigt som man arrangerar NM i ISSF-grenarna 2017.
Styrelsen ställer sig positiv till detta och avser ge I2 Skf uppdraget.
Tävlingskommittén svarar I2 Skf.
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b) Styrelseordföranden föreslog att ett orienterande antal
undervisningsfilmer avseende våra olika grenar tas fram. Åt
styrelseordföranden uppdrogs att kontakta LiteOlika Medieproduktion.
c) Stockholms Pistolskyttekrets har inkommit med förfrågan om att få
arrangera Riksmästerskap i Magnumprecision 2017-06-03—04.
Förbundsstyrelsen bifaller förslaget och instiftar RM M1 – M7 från 2017.
d) På förslag av Anders Khemi förtydligar styrelsen att det inte är reglerat
hur hölster eller väska skall vara utformade vid fältskytte.
e) GS rapporterade om i Överklagandenämnden nyligen avgjorda ärenden.

§ 13 Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

