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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Sandhamnsgatan 61, lördagen den
4 februari 2017.

Närvarande

Mötesordförande:

Mike Winnerstig, styrelseordförande

Ledamöter:

John-Åke Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Suppleanter:

Per Andersson
Sören Wahlberg

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekr.

Adjungerad:

Bo Walger

Anmält förhinder:

Lars T Andersson
Bertil Johansson
Bengt Flodin
Jens O’Konor

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning Beslöts att Sören Wahlberg gick in istället för Lars T
Andersson och Per Andersson istället för Bertil Johansson.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträde 2016-12-04 att läggas till
handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 1/2017.
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§ 5 EKONOMI
GS redogjorde för preliminärt bokslut för 2016 samt reviderad budget för 2017
(bilagor till originalprotokoll). Konstaterades att förbundets ekonomi är fortsatt
stabil. Värdetillväxten på förbundets kapital är bättre än börsindex.
§ 6 INKOMNA MOTIONER
Arton motioner har inkommit till förbundsmötet 2017. För förbundsstyrelsens
yttrande över motionerna, se bilaga 1.
§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
a. För närvarande verkar Polismyndighetens handläggning av
vapentillståndsärenden att följa uppdaterad FAP. Även om denna i sig ställer
ett antal onödiga krav verkar dessa numera vara förutsägbara. I ett antal fall
har handläggare begärt in uppgifter utöver vad FAP kräver, men förbundet
har i dessa fall uppmanat sökanden att hänvisa till FAP, och i samtliga fall
har tillstånd då skyndsamt utfärdats.
b. Handläggningstiderna ser ut att ha jämnats ut över landet. Fortfarande
förekommer handläggningstider (egentligen väntetider till påbörjad
handläggning) på upp till 10 veckor.
c. Ett förslag till förändringar i EU:s vapendirektiv finns nu färdigt. SPSF
verksamhet ser ut att påverkas främst genom förbudet mot att inneha
magasin som rymmer mer än 20 skott (vilket troligen kommer att anses som
vapenbrott).
d. EU kommer att ålägga medlemsstaterna att implementera ändringarna i sin
nationella lagstiftning. Av den anledningen kommer regeringen att tillsätta en
utredning. Inrikesminister Anders Ygeman bjöd därför in
skytteorganisationerna till möte 2017-01-25, där vi fick möjlighet att framföra
önskemål om vad som i övrigt borde behandlas i utredningen. SPSF, som
representerades av Mike Winnerstig och Nils-Anders Ekberg, tryckte främst
på behovet att avskaffa begreppet ”synnerliga skäl” och ersätta det med
något mer relevant, t ex särskilda skäl.

§ 8 RAPPORTER
Styrelseordföranden rapporterade från:
Konferensen Folk och Försvar i Sälen 2017-01-08—10, där förbundsordförande och
han deltog. Möjligheten togs tillvara att ställa frågor till inrikesministern och till
rikspolischefen. Förbundet hade också en strategiskt placerad PR-hörna där vi kunde
presentera förbundet och relevant material om vår verksamhet..
Mötet med inrikesministern 2017-01-25, se § 7 d ovan.
Möte med ett antal skytte- och jägarorganisationer (SvSF, SMSF,
Skidskytteförbundet, SJF, JRF m fl) 2017-01-25 på SPSF kansli, för att diskutera
framtida samarbetsformer. Mötet var enigt om att ett samarbete ska syfta till
informationsutbyte och i frågor där konsensus råder, till gemensamt agerande
(Styrelseordf, GS).
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Landsdelskonferens Öst i Strängnäs 2017-01-28 (Styrelseordf, GS).
Generalsekreteraren rapporterade från:
Möte med Stiftelsen Skolskyttefrämjandet. SPSF kommer att stödja stiftelsen att
administrera Skol-SM. För detta erhåller förbundet full kostnadstäckning från
stiftelsen. Vid mötet deltog GS och Mats Stoltz.
National Shooting Sports Foundation (NSSF) Shot Show i Las Vegas 2017-01-17—
20. Konstaterades att man är så trygg att man även vågar diskutera svåra frågor som
“arbetsmiljön” på skjutbanor, suicidprevention, skydd mot olyckor med barn och
skjutvapen etc. I övrigt ställde 2000 utställare från över 100 länder ut sina produkter
för de över 65 000 besökarna.
Biträdande generalsekreteraren rapporterade från:
Möte med Hacksjöbanans samarbetsorganisation och SvSF om skjutsäkerhetsfrågor
och hur vi ska se till att hålla Hacksjöbanan öppen.
Möte med HKV PROD Friv och SvSF om vårt stöd till FM. FM önskar bl a att
skytteorganisationerna ska ta över utbildningsansvaret för all personal i TOLOgrupperna och att organisationerna skall vara beredda att stödja FM vid KFÖ. Vi
bejakar FM önskemål.
Landsdelskonferens Norr i Umeå 2017-01-20—21, tillsammans med
förbundsordförande Stefan Kristiansson.
Ordföranden i Tävlingskommittén rapporterade att:
Uppsalakretsen har anmält svårigheter med SM 2018, då ett antal kulfång på
Ekebyboda har underkänts. Ordf TvK kontaktar Ordf Uppsalakretsen.
Kontakter med ordf i organisationskommittén för SM 2017 angående tolkning vid
banskytte fortgår.
Ordföranden i Regelkommittén rapporterade att:
RK föregående kväll hade sitt första möte angående SHB 2018. Förslaget avses vara
klart att lägga fram för styrelsen 2017-10-01.
§ 9 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan och avfördes slutförda uppdrag.
§ 1 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Kristianstads Pistolskyttekrets har inkommit med hemställan om fortsatt
dispens från kravet på obligatorisk kontroll av alla vapen vid
kretstävlingar, utom mästerskap, men att dessa tävlingar ändå ska vara
kvalificerande för standardmedalj. Beslöts att bevilja dispens för fortsatta
försök även under 2017 i enlighet med beslutet för 2016, men samtidigt
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vill styrelsen understryka att vapenkontrollen (stickproven) såväl som
rapporteringen skall omfatta alla tillämpliga kontroller, inte bara vägning
av avtrycksvikt.
b) DGI Skydning (Danmark) har bjudit in SPSF och Norges skytterforbund
till möte i Köpenhamn den 23 februari. Man vill utarbeta ett nytt,
gemensamt reglemente för NM i Fältskjutning. Styrelsen ställer sig
preliminärt negativ till en sådan förändring, men vi ska naturligtvis först
lyssna på vad DGI Skydning har att säga. John-Åke Andersson och Bo
Walger representerar SPSF vid mötet.

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

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

