SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 4/08

2008-04-12

Närvarande ledamöter: Jan Kjellberg (ordförande),Birgitta Rundberg, Sune
Persson, Nils-Anders Ekberg och Anders Khemi (from § 2)
Adjungerade:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade ordföranden öppnat. Dagordning fastställdes. Protokoll
Nr 2/08 och 3/08 (per capsulam) justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för resultatet 2007. Konstaterades att detta för tredje
året i rad är positivt. Revision kommer att genomföras den 23/4 varefter
bokslutet kommer att föreläggas Förbundsstyrelsen den 26/4. Godkändes
reviderad budget för 2008 att föreläggas Förbundsstyrelsen för fastställande.
Redovisades och diskuterades förslag till budget 2009. Uppdrogs åt
sekreteraren att förelägga Förbundsstyrelsen slutligt förslag den 26/4. Beslöts
att föreslå Förbundsstyrelsen att föreslå Förbundsmötet oförändrad
förbundsavgift för 2009.

§3

Förberedelser Förbundsmötet
Sekreteraren rapporterade att 19 kretsar lämnat yttrande avseende motioner i
enlighet med stadgarna (senast 30/3). Konstaterades att ambitionen att kunna
förelägga Förbundsmötet en ny för de fyra skytteorganisationerna gemensam
Miljöpolicy inte kommer att kunna uppfyllas. Därmed föreligger totalt nio
förslag att behandla vid årets Förbundsmöte. Dessa diskuterades varefter
förslag till yttrande att föreläggas Förbundsstyrelsen för fastställande
formulerades i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
Sekreteraren presenterade förslag till Verksamhetsberättelse 2007 och
Verksamhetsplan 2009 att föreläggas Förbundsstyrelsen för fastställande.

§4

Stadgerevision
Birgitta Rundberg avrapporterade arbetsläget. Stadgerevisionskommittén
kommer vid VU sammanträdet den 17/5 att presentera förslag på ett antal
”principområden” som behöver diskuteras närmare. Avsikten är att dessa
frågor skall diskuteras vid årets kretskonferens. Därefter kommer
Stadgerevisionskommittén att utarbeta konkreta förslag till nya Förbundsstadgar och nya normalstadgar för krets och förening. Efter sedvanlig
behandling i Verkställande utskottet och Förbundsstyrelsen föreläggs förslaget
2009 års landsdelskonferenser. Målsättningen är att lämna proposition i
ärendet till Förbundsmötet 2009.

§5

Kretskonferens 2008
Diskuterades inriktningen av den kretskonferens som genomförs dagen före
Förbundsmötet. Konferensen kommer huvudsakligen att behandla
stadgefrågan. Dessutom kommer tid att avsättas för allmän information i
aktuella frågor. Uppdrogs åt styrelseordföranden och sekreteraren att
planlägga konferensen.
Sekreteraren anmälde att han återemitterat frågan om medaljleverantör till
ÖSM kommittén i enlighet med FS beslut 2008-02-02.

Sekreteraren presenterade utkast till för samtliga landsdelar gällande
arbetsbeskrivning. Diskuterades utkastet och uppdrogs åt sekreteraren att
komplettera arbetsbeskrivningen att föreläggas Förbundsstyrelsen för
fastställande.
§6

Miljöfrågor
Sekreteraren rapporterade att
•

•

•

•

§7

De fyra skytteorganisationerna gemensamt tillskrivit
Naturvårdsverket och begärt att verket i egenskap av
tillsynsmyndighet genomför ljudnivåmätningar för ett antal
”standard” vapen i syfte uppdatera de emissionsdata som
redovisas i ”Naturvårdsverkets meddelande nr 7 1984, tabell 1”
De fyra skytteorganisationerna gemensamt tillskrivit berörda
departement och myndigheter med anledning av
Kemikalieinspektionens uppdrag att utreda möjligheterna att införa
ekonomiska styrmedel gällande bly i ammunition samt att
skrivelsen kommer att publiceras i NP2/08.
Kemikalieinspektionen, med anledning av detta uppdrag kallat till
en hearing den 5/5. Beslöts att Förbundet vid detta tillfälle skall
representeras av Mike Winnerstig.
Norma kallat till ett intressentmöte den 21-22/4 med anledning av
Kemikalieinspektionens uppdrag. Beslöts att Förbundet vid detta
tillfälle skall representeras av generalsekreteraren.

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren rapporterade att beslutet att sända ut upplagan av SHB till
samtliga polisdistrikt har rönt stor uppskattning samt att många polisdistrikt
anmält intresse av vår medverkan i utbildning av vapenhandläggare.
Sekreteraren redogjorde vidare för utfallet av genomförd enkätundersökning
avseende effekter av FAP 556-2. Beslöts att med anledning av resultatet
uppvakta RPS i frågan. Uppdrogs åt sekreteraren att handlägga frågan.

§8

IT frågor
Bo Walger redogjorde för arbetsläget avseende nya hemsidan. Upphandling
har genomförts och uppbyggnaden av hemsidan har inletts enligt plan. Walger
informerade vidare att kansliet införskaffat en ny server och tecknat
leasingavtal avseende en ny kopiator.

§9

Uppdrag
Genomgicks minneslistan och avfördes utförda uppdrag.
Sekreteraren anmälde att avtalet med AA sport avseende försäljning av
profilprodukter sagts upp i samförstånd samt presenterade en plan för
Förbundets fortsatta försäljningsverksamhet (bilaga originalprotokollet)
Sekreteraren anmälde vidare att Säk B lagts ut på Förbundets hemsida.

§ 10 Rapport från kommitteerna
10:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Han kommer att besöka arrangören av SM Fält & precision den 27/4
• EM PPC genomförs i Tjeckien i augusti. Eventuellt kommer ett WA
1500 möte genomföras i samband med detta evenemang. Ekberg
framförde ett generellt önskemål att han i egenskap av PPC ansvarig
bereds möjlighet att delta i dessa möten (WA 1500) för att tillvarata

Förbundets intressen. Verkställande utskottet intog en principiellt
välvillig inställning i frågan förutsatt att ekonomin så tillåter.
10:2 Regelkommittén
Utsågs Bo Walger till ordförande i Regelkommittén. Jan Kjellberg lyfte frågan
huruvida serietävlingar på hemmabanor skall vara standardmedaljgrundande
(räknat på totalresultatet). Konstaterades med hänvisning till Rikstävlingen
”Hemortens banor” att så måste vara fallet.
10:3 Utbildningskommittén
Sune Persson anmälde att
• Utbildningskommittén sammanträder den 25/4
• Vapenkontrollantutbildning genomförts i Blekinge varvid 28 nya
vapenkontrollanter utbildats.
• Motsvarande utbildning kommer att genomföras i Västgöta-Dal.
• Kretsinstruktörsutbildning kommer att genomföras i Skillingaryd under
våren
Sekreteraren meddelade att det nya rekryteringsmaterialet kommer att vara
klart under maj och förevisade en ”dummy” på rekryteringsbroschyren.
§ 11 Övriga frågor
11:1 Sekreteraren anmälde följande föreningsärenden
Eksjöpolisens Skytte- och Idrottsförening (5-530) har beviljats utträde.
Eksjö Skyttegille (5-752) har beviljats inträde.
Lyckselepolisens Skytte & Idrottsförening (25-462) har begärt utträde. Ärendet
har remitterats till kretsen för yttrande.
11:2 Sekreteraren anmälde att Förbundet av hävd tillhandahåller vissa märken i
kontrollerat silver. Nu börjar lagret ta slut. Efterfrågan är ringa och en
nyuppsättning blir oskäligt dyr. Beslöts att Förbundet i framtiden endast skall
tillhandahålla Pistolskyttemärket i guld tillverkat i kontrollerat silver.
11:3 Sekreteraren anmälde att kansliet mottagit förfrågningar avseende priset på
tolksatser. Fastställdes försäljningspriset till 400 kr per tolksats (såväl fält som
precision)
11:4 Bo Walger rapporterade att ett åttiotal personer anmält intresse att delta i
höstens utbildning av ytterligare 12 Försvarsmaktsintruktörer (FMI).
Uttagningen kommer att genomföras under maj månad.
11:5 Sekreteraren anmälde att kansliet mottagit förfrågningar vem som har
behörighet att utbilda skyttar i PPC. Verkställande utskottet bekräftar att var
och en som är klassad är sanktionerad att utbilda nya skyttar. Några andra
krav eller någon form av ”högre utbildning” existerar inte.
11:6 Nils-Anders Ekberg anmälde att Stockholms pistolskyttekrets genomför ett
utvecklingsseminarium den 24-25 maj. Seminariet genomförs i form av
”brainstorming” och kommer att avhandla rekrytering, elitsatsning och liknande
frågor.
§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz

Jan Kjellberg

sekreterare

ordförande

