SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 6/08

2008-08-29

Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande),Anders Khemi, Sune
Persson, Nils-Anders Ekberg och Mike Winnerstig (§ 311:2)
Adjungerade:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 5/08 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Diskuterades möjligheterna
att förstärka ”Miljöfonden” Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med Sune
Persson, utreda frågan och lämna förslag till åtgärder.

§3

Miljöfrågor
Sekreteraren redogjorde för utvecklingen i ”blyfrågan” i enlighet med bilaga till
originalprotokollet (har sänts ut med föreningsutskick 3/2008). Han
rapporterade vidare att kretsar, föreningar och medlemmar informerats om
”blyfrågans” utveckling via utskick, hemsida och medlemstidningen. Mike
Winnerstig redogjorde för de kontakter han haft med Miljödepartementet med
anledning av denna fråga. Konstaterades att det nu gäller att avvakta
Kemikalieinspektionens rapport till regeringen (1/10) och den dialog i frågan
miljöministern utlovat.

§4

Stadgerevision
Ordföranden redogjorde för arbetsläget. Stadgerevisionskommittén har
utarbetat ett slutligt förslag (version 5) till nya stadgar för Förbundet och
normalstadgar för krets och förening. Detta förslag kommer att diskuteras av
VU (24/10) och FS (8/11). När FS godkänt förslaget kommer det att sändas ut
till kretsar och föreningar. Därefter kommer frågan att behandlas vid vinterns
landsdelskonferenser. Förbundsstyrelsens målsättning är att förelägga nästa
års Förbundsmöte proposition i frågan.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig redogjorde för läget i denna fråga. Enligt RPS är det för
närvarande inte aktuellt med några ändringar i vapenlagstiftningen. En
översyn av RPS ”föreskrifter och allmänna råd” (FAP) kommer sannolikt att
genomföras under år 2009. Förbundet kommer därför under hösten att
uppvakta RPS (Carina Vangstad) för att diskutera följande problemområden
• Förvaringsbestämmelserna
• Begränsning av piplängd
• Vapenpasset

§6

IT frågor
Bo Walger meddelade att arbetet med hemsidan nu går in i slutfasen och att
den kommer att vara operativ under september månad. I samband med
lanseringen av nya hemsidan kommer de gamla att tas ur funktion.
Underströks vikten av att länksystemet säkras i samband med övergången.
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget avseende ”Föreningsadministrativt
program”. Genomförd enkätundersökning visar att det föreligger intresse av att

Förbundet utvecklar ett sådant program och ställer det till föreningarnas
förfogande. Chinbo har ett koncept för detta (bygger på en vidareutveckling av
kansli- och årsrapporteringsystemen). Sekreteraren föreslog att en
arbetsgrupp ,bestående av kanslipersonalen och ett antal ”konsumentrepresentanter” (föreningssekreterare), tillsätts med uppgift att upprätta
lämplig kravspecifikation och utröna vilka åtgärder som fordras för att anpassa
ovan nämnda koncept till denna. När kravspecifikationen fastställts och offert
begärts skall konceptet presenteras på vinterns landsdelskonferenser varefter
upphandling kan ske.
Beslöts i enlighet med förslaget och uppdrogs åt sekreteraren att verkställa
beslutet.
§7

Uppdrag
Genomgicks minneslistan och avfördes utförda uppdrag.

§8

World Forum on the Future of Sport Shooting Activities (WFSA)
Sekreteraren informerade om WFSA som är en internationell
intresseorganisation med syfte att tillvarata skyttets intressen på olika
områden. Organisationen tillämpar tre olika sorters medlemskap (med olika
rättigheter och olika medlemsavgift). Efter att ha diskuterat frågan
konstaterade Verkställande utskottet att Förbundet med tanke på den ökande
”globaliseringen” måste ha direkt tillgång till information om vad som händer
internationellt i för vår verksamhet vitala frågor som miljö och vapenlagstiftning. Verkställande utskottet ansåg därför att Förbundet bör ansöka om
medlemskap i WFSA men konstaterade också att frågan har en ekonomisk
aspekt.
Beslöts att hänskjuta frågan till Förbundsstyrelsen för beslut.

§9

Relationer till Svartkrutsfederationen
Ordföranden meddelade att Svartkrutsfederationen kontaktat henne och hört
sig för om möjligheterna av ett utökat samarbete organisationerna emellan.
Verkställande utskottet ställde sig positivt till en diskussion i frågan och
uppdrog åt Birgitta Rundberg att kontakta Svartkrutsfederationen för en
inledande dialog.

§ 10 Konstituering kommittéer
Vid styrelsesammanträdet den 1 juni utsågs ordföranden i Förbundets
kommittéer. Respektive ordförande har sedan kompletterat sin kommitté med
de medhjälpare han behöver varför kommittéerna har följande
sammansättning;.
Tävlingskommittén:
Nils-Anders Ekberg (ordförande), John-Åke Andersson, Mia Holmebrandt, Bo
Walger, Bengt Flodin och Björn Svensson. Till kommittén har Mike Winnerstig
adjungerats för frågor rörande magnumfältskjutning.
Tekniska kommittén:
Bertil Johansson, Onsala (ordförande), Bo Walger och Jan Kjellberg
Regelkommittén:
Bo Walger (ordförande), Nils-Anders Ekberg och Anders Khemi
Utbildningskommittén
Sune Persson (ordförande), Guy Persson, Bo Walger och Bertil Johansson
(Bjuv)
Ekonomikommittén

Mats Stoltz (ordförande), Gunnar Tysk, Lars-Eric Plantin och Härje Berntsson.
§ 11 Rapport från kommitteerna
11:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att följande mästerskapstävlingar genomförts
under sommaren
• SM Fält & precision (Malmöhus och Kristianstadskretsarna)
• RM PPC (Hagfors-Uddeholms pistolskytteklubb)
• SM Magnumfältskytte (Rönnskärs Pk)
Arrangemangen har genomgående varit av god kvalitet. Dock har
deltagarantalet varit lägre än normalt när det gäller PPC och
Magnummästerskapen. Möjligen har det tidsmässigt komprimerade
stomprogrammet bidragit till detta fenomen.
Ekberg rapporterade vidare att EM PPC genomförts i Ceské Budéjovice,
Tjeckien med deltagande av ett tjugotal svenskar. En del framgångar
noterades ehuru Sverige denna gång blev utan EM titel.
I samband med EM genomfördes ett möte med World Association 1500. Från
mötet kan noteras
• Databasen (nödvändig för klassning och världsranking) måste
renoveras till en kostnad av 3000-4000 euro. En fördelning baserad på
antalet skyttar skulle för svensk del (Sverige har 17% av världens PPC
skyttar) innebära en kostnad på c:a 600 euro. Inga beslut fattades utan
styrelsen för WA 1500 återkommer med ett konkret förslag.
• WA 1500 kommer att genomföra ett extra möte i Österrike i
månadsskiftet september-oktober. Ekberg meddelade att Förbundet
kommer att delta i detta möte ”per korrespondens”
• Regelverket arbetades igenom. Konkret förslag till nytt regelverk
kommer.
• Det uttrycktes intresse att Förbundet ställer sig till förfogande som
arrangör för EM PPC inom en nära framtid.
Angående mästerskapen 2009 meddelade Ekberg att
• SM Fält & precision kommer att genomföras i Skövde första eller andra
helgen i juli.
• SM Magnumfältskytte kommer sannolikt att genomföras i Skåne
• RM PPC kan genomföras i Skåne (Spillepengen). Malmöhus
pistolskyttekrets har hemställt att Förbundet ger uppdraget direkt till
berörd förening. Verkställande utskottet fann att ett sådant förfarande
inte står i strid med gällande praxis (Uppdraget att arrangera
Förbundets mästerskapstävlingar tilldelas aktuell krets som sedan kan
delegera uppgiften) för så vida Malmöhuskretsen sanktionerar att
aktuell förening arrangerar mästerskapet.
Slutligen anmälde Ekberg följande frågor som framförts till honom i samband
med SM
• Stödhand för veteran Ä vid särskjutning.
• Införande av rökförbud på tävlingar
Beslöts hänskjuta dessa frågor till Regelkommittén för utredning och
handläggning.
11:2 Regelkommittén
Bo Walger konstaterade att ett antal frågor kommit upp på agendan varför han
avser att kalla Regelkommittén till ett sammanträde inom en snar framtid..

11:3 Utbildningskommittén
Sune Persson anmälde att Utbildningskommittén sammanträder den 19/9.
Vid detta sammanträde kommer följande frågor att behandlas
• Provhäfte pistolskyttekortet.
• Utbildningsmaterial Banläggarutbildning
• Utbildningsplan 2009
§ 12 Övriga frågor
12:1 Sekreteraren anmälde att fått en inbjudan till seminarium angående
utredningen om Frivillig försvarsverksamhet den 13/10. Beslöts att Förbundet
skall representeras av Generalsekreteraren och Vice ordföranden.
12:2 Mike Winnerstig påtalade det önskvärda i att engagera fler försvarsanställda
och poliser i verksamheten. Han föreslog därför att Förbundet (inledningsvis
på prov) inför en vapengrupp T (Vapen som används av polis och militär)
öppen för poliser, försvarsanställda och givetvis Förbundets medlemmar.
Winnerstig underströk att konceptet måste backas upp med marknadsföring
för vilken medel måste avsättas. Uppdrogs åt Winnerstig att utveckla idén i
en PM att föreläggas FS.
12:3 Sekreteraren anmälde att Surte-Bohus skyttegille inkommit med en skrivelse
angående anslutning till Svenska pistolskytteförbundet (Bilaga
originalprotokollet). Ansökan har sänts till såväl Göteborgskretsen som
Västgöta-Dalskretsen. Verkställande utskottet konstaterade att Surte
geografiskt sorterar under Västgöta-Dal men att två andra till förbundet
anslutna föreningar med hemvist i Surte tillhör Göteborgskretsen.
Verkställande utskottet beslöt mot bakgrund av detta att ansökan skall
behandlas av Göteborgskretsen. Verkställande utskottet konstaterade
avslutningsvis att Göteborgskretsen behandlat frågan och att Surte-Bohus
meddelats kretsens beslut. Uppdrogs åt sekreteraren att besvara SurteBohus skrivelse.
12:4 Sekreteraren anmälde att det saknas arrangör för årets RM i Falling target.
Tävlingsformen har inte slagit igenom och deltagandet på RM har
genomgående varit lågt, vilket gjort att tävlingen inte varit ekonomiskt
självbärande. Frågan är om pistolskyttet har den nödvändiga basen i form av
ett tillräckligt omfattande luftpistolskytte. Sekreteraren påtalade också att RM
utgör uttagningstävling för ungdomslandskampen i Falling target.
Frågeställningen är huruvida vi skall lägga ned RM eller behålla det och i det
senare fallet vilka åtgärder som skall vidtas för att öka deltagarantalet til en
godtagbar nivå. Beslöts att hänskjuta frågan till FS
12:5 Sune Persson avrapporterade årets SM fält & precision ur arrangörens
synvinkel (Bilaga originalprotokollet). Verkställande utskottet konstaterade att
rapporten innehåller många goda idéer och erfarenheter som blir till nytta för
Tävlingskommittén i dess fortsatta arbete. Vidare anmälde Persson ett
protokoll från Sävsjö Ekonomiska förening av vilket framgick att föreningen
aktivt arbetar på att få ett Skyttegymnasium och Svenska Skyttesportförbundets kansli till orten.
§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

