SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 2/08

2008-01-27

Närvarande ledamöter: Jan Kjellberg (ordförande)
Nils-Anders Ekberg
Anders Khemi
Sune Persson
Birgitta Rundberg
Adjungerade:

Mats Stoltz (Generalsekreterare)
Bo Walger (Biträdande Generalsekreterare)
Birgitta Kjellberg

Anmält förhinder:

Mike Winnerstig

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Fastställdes dagordning.
Protokoll Nr 8/07 och 1/08 (per capsulam) justerades och lades till
handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för Förbundets ekonomiska läge i allmänhet.
Konstaterades att Förbundets ekonomiska situation är stabil.

§3

Förbundsmöte 2008
Sekreteraren meddelade att kretskonferensen (31/5) och Förbundsmötet (1/6)
kommer att genomföras Scandic Star Hotel i Sollentuna.
Vid Förbundsmötet 2007 lovade Förbundsstyrelsen, i samband med
behandlingen av förslag 15, att utfärda detaljbestämmelser för kontroll av
ammunition. Jan Kjellberg presenterade regelkommitténs förslag till sådana
bestämmelser. Verkställande utskottet fastställde dessa bestämmelser att
införas i SHB.

§4

Stadgerevision
Birgitta Rundberg avrapporterade arbetsläget.
Förbundsjuristen Claes Linder har, utifrån de direktiv arbetsgruppen fått av
Förbundsstyrelsen (FS 2007-10-13) utarbetat ett första utkast till nya stadgar
för Svenska Pistolskytteförbundet samt normalstadgar för kretsar och
föreningar. Arbetsgruppen kommer nu att omsätta detta utkast i ett konkret
förslag. Detta förslag kommer, efter att ha behandlats av VU och FS, att
presenteras vid kretskonferensen 2008. Förbundsstyrelsen kommer sedan att
under hösten bearbeta förslaget varefter frågan på nytt kommer att behandlas
vid landsdelskonferenserna 2009. Målsättning är att Förbundsstyrelsen skall
kunna väcka proposition till Förbundsmötet 2009.

§5

SHB
Sekreteraren avrapporterade arbetsläget avseende upplaga 12.
Nödvändiga upphandlingar har genomförts och arbetet med tryckoriginal
pågår. Upplaga 12 av SHB beräknas finnas tillgänglig i slutet av februari till ett
pris av 100 kr / styck. Samtliga föreningar (som lämnat årsrapport) och
samtliga polisdistrikt kommer att få ett exemplar gratis. I avsikt att öka
spridningen av SHB kommer kansliet att utreda förutsättningarna för
mängdrabatter.

§6

Landsdelskonferenser
Sekreteraren rapporterade från Landsdelskonferenserna i Öst (19-20/1) och
Nord (25-26/1). Båda konferenserna präglades av positiv anda och konstruktiv
debatt. Helhetsintrycket är att kretsarna anser att dessa konferenser fyller en
viktig funktion.

§7

Vapenlagsfrågor
Sekreteraren rapporterade att han tillsammans med Mike Winnerstig
genomfört en uppvaktning av RPS (17/1) i syfte att etablera goda kontakter
med Carina Vagnstad (Claes Johanssons efterträdare). Förbundets
representanter fick möjlighet att presentera Förbundet och dess verksamhet
samt dryfta de problem pistolskyttet står inför.

§8

Miljöfrågor
Sekreteraren rapporterade att diskussioner pågår mellan regeringen
(miljödepartementet) och de fyra skytteorganisationerna för att komma fram till
en överenskommelse om åtgärder för att minska användningen av och
riskerna med bly i ammunition.

§9

IT frågor
Bo Walger rapporterade att
• Upphandling av ny server är genomförd
• Sju offerter avseende ny hemsida har inkommit (Bilaga
originalprotokollet). Dessa vägs nu mot varandra och upphandling
beräknas vara genomförd inom en tvåveckorsperiod. Uppdrogs åt Bo
Walger att i samråd med Birgitta Rundberg slutföra ärendet.

§ 10

Uppdrag
Genomgicks checklistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 11

Rapporter från kommitteerna

11:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• RM i PPC genomförs 18-20/7 2008 i Hagfors (s).
• EM i PPC genomförs i Tjeckien 22-24/8 2008.
• Vinter SM inställts på grund av avsaknad av arrangör.

11:2 Tekniska kommittén
Jan Kjellberg rapporterade att han tagit fram tekniskt underlag för tillverkning
av tolkar för såväl precisions- som fältskytte.
11:3 Regelkommittén
Birgitta Kjellberg rapporterade att kommittén fokuserat på SHB upplaga 12
samt att man nu skall koncentrera på översyn av utbildningsmaterialet för
vapenkontrollanter i enlighet med tilldelat uppdrag (VU 2007-11-10)
11:4 Utbildningskommittén
Sune Persson rapporterade att kommittén sammanträder den 1 februari.
§ 12

Övriga frågor

12:1 Skrivelse från Stockholms pistolskyttekrets
Sekreteraren anmälde att Stockholms Pistolskyttekrets inkommit med
en skrivelse med anledning av ÖSM kommitténs årsmöte 2008-01-20
(bilaga originalprotokollet). Diskuterades frågan och beslöts hänskjuta
ärendet till Förbundsstyrelsen. Nils-Anders Ekberg och Jan Kjellberg
deltog, i egenskap av representanter för Landsdel Öst, inte i vare sig
beredning eller beslut.
12:2 Tolkar
Jan Kjellberg redogjorde för sitt utredningsuppdrag avseende eventuellt
inköp av tolkar för fält & precisionsskytte. (Bilaga originalprotokollet)
Konstaterades att Förbundets lager av tolksatser för fältskytte är slut och
att fältskyttetolkar inte går att uppbringa på annat håll.
Konstaterades vidare att det är svårt att komma över precisionstolkar till
rimligt pris.
Efter diskussion beslöt VU att föreslå Förbundsstyrelsen att besluta att
• Förbundet tillverkar 260 fältskyttetolksatser
• Tolkar endast skall säljas i hela satser.
Verkställande utskottet beslöt vidare att hänskjuta frågan huruvida
Förbundet även skall tillverka precisionsskyttetolkar till
Förbundsstyrelsen.
12:3 Nya föreningar
Birgitta Kjellberg rapporterade att följande föreningar vunnit inträde i
Svenska Pistolskytteförbundet
13753
23754
1755

Halmstad-Snöstorps skf
Ånge Pk
NLT Psk

12:4 Tävlingsbestämmelser Minnesskjutning parabellum
Jan Kjellberg presenterade tävlingsbestämmelser för rubricerad tävling
som genomförs i samband med Bollnäs Pk:s 50 års jubileum den 24-25
maj. (Bilaga originalprotokollet)
12:5 Förbundsavgift ungdomar som endast skjuter luftpistol
Birgitta Kjellberg anmälde att Börje Wetterlöf begärt ett klarläggande
avseende Förbundsavgiften för ungdomar som endast skjuter luftpistol
(Bilaga originalprotokollet).
Konstaterades att Förbundsmötet 2007 fastställde Förbundsavgifter för
2008. Av Förbundsmötesprotokollet (2007-06-10) framgår att avgiften för
ungdomar som endast skjuter luftpistol är 10 kr.
Uppdrogs åt Birgitta Kjellberg att kontakta Wetterlöf i frågan.
§ 13

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz

Jan Kjellberg

sekreterare

ordförande

