SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 5/09

2009-09-19

Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande), Anders Khemi, Sune
Persson och Nils-Anders Ekberg.
Adjungerade:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 4/09 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.

§3

Sävsjö SC
Ordföranden redogjorde för läget avseende Sävsjö Skyttecenter. Förbundet
äger tolv (12) andelar i SSC med ett nominellt värde av 120.000 kr.
Anläggningen behöver renoveras varför den ekonomiska föreningens styrelse
begärt ett ägartillskott i förhållande till innehavda andelar. För Förbundets del
skulle detta innebära 84.000 kr. Då Förbundet utnyttjar anläggningen i ytterligt
begränsad omfattning och då ytterligare ägartillskott kan befaras i framtiden
har Förbundsstyrelsen fattat ett principbeslut att avyttra sina andelar och
uppdragit åt Verkställande utskottet att genomföra beslutet. Under hårda
förhandlingar (där motpartens utgångsbud var att Förbundet skulle överlämna
sina andelar utan ersättning) har följande kompromiss förhandlats fram
Sävsjö kommun köper Förbundets andelar för 80.000 kr. Dessutom tillskrivs
Förbundet följande förmåner (tidsbegränsade till 30/9 2013)
• Förbundet äger rätt att ta del av eventuell nettovinst (12 %) om
fastigheten säljs. Beräkningsgrund: köpeskilling frånräknat föreningens
lån och eventuellt negativt balanserat resultat .
• Förbundet äger rätt att hyra skjuthallarna till gällande medlemspris.
• Förbundet äger rätt att vid ett tillfälle per år hyra befintlig
Megalinkutrustning för Nationella SM pistolskytte på samma villkor som
gäller för SvSF.
Beslöts att acceptera kompromissen och uppdrogs åt styrelseordföranden
att genomföra affären.

§4

SHB Upplaga 13
Bo Walger redogjorde för arbetsläget. Målsättningen är att SHB skall kunna
skickas ut med föreningsutskick den 15/12. Detta innebär att Arbetsgruppen
måste vara klar med sitt arbete den 30/10.
Diskuterades vilka grenar som skall vara kvalificerande för Stormästarmärket.
Verkställande utskottet beslöt att föreslå Förbundsstyrelsen att
mästerskapstävlingarna på riks-, landsdels- och kretsnivå skall vara
kvalificerande för Stormästarmärket i de grenar som har SM/RM status.
Diskuterades uppföljningen av beslutet avseende förslag 12 vid årets
Förbundsmöte. (alternativa kompetenskrav för förnyad licensansökan).
Påtalades att det med hänsyn till tidsplanen kan bli svårt att hinna få med nya
bestämmelser i SHB upplaga 13 särskilt som en dialog med RPS i frågan är
nödvändig (Vårt regelverk och Rikspolisstyrelsens ”Föreskrifter och allmänna
råd” måste stå i samklang i denna fråga). Beslöts hänskjuta frågan till

Förbundsstyrelsen. Uppdrogs åt Regelkommittén att i samverkan med
Tävlingskommittén utreda frågan och formulera ett förslag till
Förbundsstyrelsens sammanträde den 3/10.
Beslöts att i framtiden regelmässigt gå igenom Förbundsmötets protokoll vid
Verkställande utskottets första sammanträde efter genomfört Förbundsmöte.
§5

Reducerad Förbundsstyrelse
Ordföranden sammanfattade ärendet sålunda;
I november 2008 inkom Gävleborgs pistolskyttekrets med en skrivelse med
hemställan att Förbundsstyrelsen skulle utreda möjligheterna att reducera
Förbundsstyrelsen numerärt och lägga proposition i frågan till Förbundsmötet
2009. I det fall Förbundsstyrelsen inte avsåg att utreda frågan önskade
kretsen besked i så god tid att man skulle hinna lägga motion i frågan.
Förbundsstyrelsen uppdrog åt förre Förbundsordföranden Gunnar Tysk att
utreda frågan. Denna utredning var klar 3/12 2008.
Förbundsstyrelsen konstaterade att tiden var för knapp för att få fram en
genomtänkt proposition i laga tid till Förbundsmötet 2009. Efter att dryftat
frågan med Gävleborgskretsen beslöt därför FS att vänta med propositionen
till FM 2010 vilket dessutom korresponderar med propositionen avseende nya
Förbundsstadgar och normalstadgar för krets och förening.
Efter att ha diskuterat frågan ingående beslöt Verkställande utskottet att
föreslå Förbundsstyrelsen att förelägga Förbundsmötet proposition i enlighet
med bilaga till originalprotokollet.

§6

Vapenlagstiftningsfrågor & miljöfrågor
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Ett flertal för pistolskyttets framtid
viktiga utredningar pågår och hösten kommer att innebära ett digert arbete
med remissvar och uppvaktningar. Han underströk att Förbundet eftersträvar
ett gemensamt agerande i dessa frågor inom ramen för det nätverk (SF) som
bildats (skytteorganisationerna, jägarorganisationerna och företrädare för
handel och industri). Representanter för de i nätverket ingående
organisationerna kommer att träffas i Åmotfors den 28-29/9.

§7

Landsdelskonferenser 2010
Fastställdes att Landsdelskonferenser genomförs enligt nedan
Landsdel
Öst
Nord
Väst
Syd

Tid
16-17/1
22-23/1
6/2
13/2

Arrangör
Gotland
Norrbotten
Älvsborg
SSM

Plats
?
Umeå
?
Alvesta

Beslöts att Förbundet skall representeras av styrelseordföranden och
generalsekreteraren. Beslöts vidare att följande centrala frågor skall tas upp
på konferensen;
• Krisberedskap
• Stadgefrågan (inklusive frågan om Förbundsstyrelsens
sammansättning).
• Nya Skjuthandboken
§8

Rapport från sammanträde med SOS
Ordföranden rapporterade från sammanträde med SOS den 31/8 i enlighet
med bifogat protokoll (Bilaga 1).

§9

Uppdrag
Genomgicks minneslistan och avfördes utförda uppdrag.

§ 10 Rapport från kommitteerna
10:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• SM i springskytte genomförts enligt plan.
• RM Falling target genomförs i Stockholm enligt stomprogrammet.
På förekommen anledning konstaterades att förutsättningarna (inklusive
målspel) för Svenskt mästerskap (och Riksmästerskap) och
Landsdelsmästerskap enligt bestämmelserna skall sändas in till
Förbundskansliet för kontroll och godkännande före mästerskapet. Uppdrogs
åt sekreteraren att påminna samtliga kretsar om detta samt att beröra frågan
på Landsdelskonferenserna 2010.
10:2 Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att RK fokuserar på SHB Upplaga 13.
10:3 Utbildningskommittén
Sune Persson rapporterade att Riksinstruktörskonferens genomförs i
Stockholm den 26-27 september.
§ 11 Övriga frågor
11:1 Sekreteraren rapporterade att det projekt avseende svensk-baltisk
ungdomsledarutbildning som bedrivits i samverkan med Stiftelsen Konung
Gustaf V:s 90-årsfond sedan 2002 nu är avslutat. En konferens med
deltagande av representanter för de baltiska länderna kommer att genomföras
i Stockholm den 17-18 oktober. Syftet med konferensen är att
• Utvärdera projektet
• Undersöka möjligheterna till fortsatt svensk-baltiskt utbyte.
11:2 Nils-Anders Ekberg anmälde att det föreligger ett förslag att VM i PPC 2011
skall genomföras i Sverige med Grödinge Pk som arrangör. Arbetsinsatsen för
Förbundsledningen kommer att inskränka sig till att formulera och distribuera
den officiella inbjudan. Beslöts att föreslå Förbundsstyrelsen att uppdra åt
Grödinge Pk att arrangera detta VM. Ekberg rapporterade vidare att BDMP
inte längre avser att på egen hand finansiera WA 1500. Anslutna nationer
kommer därför att i framtiden få dela på dessa kostnader. Ett preliminärt
förslag är att detta skall ske dels centralt i förhållande till antalet klassade
skyttar (För Sveriges del 17%) och dels genom en avgift för varje klassad skytt
(individuellt). Verkställande utskottet konstaterade att
• Det rör sig om en för Förbundet helt ny situation. PPC är en
internationell gren vilket innebär att anslutning till en internationell
organisation är nödvändig.
• Förbundet kan inte ta ställning till en hypotetisk kostnad.
• Först när ett konkret förslag med kostnadsberäkningar föreligger kan
Förbundsledningen ta ställning i frågan och hur en sådan avgift skall
finansieras.
11:3 Nils-Anders Ekberg väckte frågan om införande av RM i Militär snabbmatch.
Verkställande utskottet konstaterade att det finns underlag (Mästerskap
genomförs i två Landsdelar och elva kretsar) varför det ställde sig positivt till
ett införande av Riksmästerskap. Beslöts att hänskjuta frågan till

Förbundsstyrelsen. Uppdrogs åt Tävlingskommittén att utarbeta koncept och
finna arrangör för ett första RM.
11:4 Fastställdes sammanträdesplan 2010 att föreläggas Förbundsstyrelsen
(Bilaga 2)
11:5 Bo Walger rapporterade att Försvarsmaktsinstruktörerna genomför
kompletteringsutbildning med åtföljande konferens på Markstridsskolan den 59 oktober. Detta innebär att Försvarsmaktsinstruktörerna kvalitetssäkras.
11:6 Sekreteraren anmälde att det inkommit skrivelser med anledning av beslut
fattat av Förbundets representanter vid SM avseende vapenkontroll gällande
hanuppfång på Pistol SIG 210. Verkställande utskottet ställde sig principiellt
bakom Förbundsrepresentanternas ställningstagande och beslöt att
hänskjuta frågan till Förbundsstyrelsen.
§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

Bilaga 1 VU 2009-09-19
SKYTTEORGANISATIONERNAS
SAMARBETSDELEGATION

PROTOKOLL

Sammanträde Nr 2/09

2009-08-31
Närvarande:

Anders Björck, SPSF (ordförande)
Mats Stoltz, SPSF (sekreterare)
Birgitta Rundberg, SPSF
Göran Nygren, SvSF
Björn Bettner, SSSF

§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Justering föregående mötes protokoll
Godkändes protokoll nr 1/09 att läggas till handlingarna.

§3

Miljöärenden
Sekreteraren sammanfattade arbetsläget
•

•

•

•

§4

Miljökvalitetsmålen En särskild utredare, Anneberg, har fått i uppdrag att
utreda och föreslå förändringar i systemets struktur och organisation.
Uppdraget skall redovisas 30/9.
Kontrollprogram kulfång Vitboken ”Bly i kulfång” måste kompletteras med
ett kontrollprogram där det klargörs hur man kontrollerar huruvida ett kulfång
läcker eller inte. SPSF har tagit fram ett sådant kontrollprogram (vissa
kompletteringar återstår). När dessa kompletteringar genomförts skall
konceptet förankras inom SOS innan vidare åtgärder vidtas.
PM ”Blyhygien” Enligt överenskommelse med Miljödepartementet skall en
PM i Blyhygien tas fram och distribueras till samtliga föreningar. Detta måste
ske under hösten 2009. Ett utkast finns, måste revideras avsevärt.
Buller på skjutbanor Skytterörelsens miljökonsult, Janne Kjellsson
rapporterar att Miljönämnden i Göteborg kräver tidsbegränsningar i skyttet om
ljudnivån överstiger 65 dBAI vid bostäder vare sig någon klagar eller inte.
Enligt NV AR, NFS 2005:15gäller 65 dBAI endast nya banor. I övrigt 70dBAI
och för banor byggda före 1982 kan 75 dBAI tillåtas. Kjellsson föreslår att
jägare och skyttar begär tillsynsvägledning av NaV (det är deras uppgift som
central tillsynsmyndighet) och är beredd att komma med förslag till skrivelse.
Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren sammanfattade arbetsläget

•

Kazimir Åbergs utredning
Denna utredning består av två delar.
Den första delen, som avrapporterades 15/6 (Ds 2009:22 Genomförande av
FN:s vapenprotokoll mm) rör Sveriges internationella åtaganden. Förslaget har
sänts ut på remiss. Remisstiden går ut den 1/10. Noterades att förslaget
innebär att nytillverkade vapen (alla vapendelar) skall märkas enligt nytt
system (anpassning till FN:s direktiv). Noterades också att förslaget innebär
att alla vapen som förs in eller ut över gränsen skall vara märkta enligt de nya
bestämmelserna. Detta gäller även för deltagande i skyttetävling eller jakt i
annat land (undantaget de nordiska länderna)
Den andra delen avser övriga vapenärenden och skall slutrapporteras den
16/11 varefter skytteorganisationerna kommer att få förslaget på remiss.

Noterades att det i uppdraget ingår att se över begreppet ”aktiv medlem” ur
vapenlagstiftningssynpunkt.
Vid ett möte med Svenskt Forum (SF) den 3/6 kom berörda organisationer
överens om att en gemensam uppvaktning av utredaren skulle genomföras
och att delegationen skulle bestå av en representant vardera för skyttar,
jägare respektive handel/industri. En sådan uppvaktning kommer att äga rum
den 17/10 varvid skytterörelsen kommer att representeras av Mike Winnerstig.
•

Förvaring explosiva varor
Myndigheten för samhällsskydd, MSB (tidigare Räddningsverket) har utfärdat
förslag till föreskrifter och allmänna råd avseende förvaring av explosiva varor.
Remisstiden går ut den 30/11. Sammanfattningsvis föreslår MSB att
Maximalt 2 kg krut och 2000 tändhattar får förvaras i hemmet.
Dessa varor skall förvaras i säkerhetsskåp
Högst 20 kg ammunition (explosivämnesvikt) får förvaras i hemmet.
Skytterörelsen har tidigare fört en dialog med Räddningsverket i denna fråga.
Noterades att MSB (med undantag för ammunitionen) inte beaktat
skytterörelsens synpunkter.

•

Identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk
EG har tidigare utfärdat direktiv avseende införande av ett system för
identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk (93/15/EG). Syftet
med direktivet är att komma åt terrorism och kriminalitet. MSB har utarbetat
bestämmelser för anpassning till direktivet. Detta har sänts ut på remiss och
remisstiden går ut den 14/9. Anmärkningsvärt är att skytteorganisationerna
inte fanns med på den ursprungliga listan över remissinstanser.
Förslaget innebär att alla explosiva varor skall märkas och att den som
handlar med eller använder explosiva varor blir skyldig att föra register som
skall arkiveras i tio år. MSB har valt att tolka direktivet så att det även
innefattar röksvagt krut för handladdning vilket innebär avsevärda problem för
skyttar och jägare.

•

IANSA
Det internationella antivapennätverket IANSA (International Action Network on
Small Arms) är en flitig s k NGO (dvs icke regeringsbunden lobbyorganisation)
i FN-sammanhang. IANSA har sedan länge propagerat för hårda
begränsningar avseende civilt innehav av vapen för idrottsligt skytte
(exempelvis: begränsning till enskottsvapen och kaliberbegränsningar). Enligt
(hittills obekräftade) uppgifter försöker IANSA påverka ISSF och till ISSF
anslutna nationsförbund i denna fråga. Mötet konstaterade enhälligt att en
sådan utveckling inte ligger i den samlade svenska skytterörelsens intresse
varför frågan måste utredas och IANSA:s fortsatta agerande bevakas.
Ordföranden konstaterade att miljö & vapenlagstiftningsfrågorna innebär en
avsevärd arbetsbelastning för den samlade skytterörelsen. Han konstaterade
vidare att detta understryker vikten av att kunna agera gemensamt inom
ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation och underströk att
skytteorganisationerna hittills lyckats hävda sina intressen väl i dessa frågor
tack vare gemensamt målmedvetet och faktabaserat arbete. Han framhöll
också vikten av att kräva besked av de politiska partierna i dessa frågor inför
valet 2010 och erbjöd sig att utarbeta en strategi för detta. Erbjudandet
mottogs tacksamt av mötet.
Uppdrogs åt generalsekreterarna att förbereda ett gemensamt agerande och
handlägga ovan redovisade aktuella ärenden avseende miljö och
vapenlagstiftning. Här vid skall möjligheten till gemensamt agerande inom
ramen för Svenskt Forum särskilt beaktas.

§5

Krisberedskap
Skytteorganisationerna använder, till skillnad från övriga idrottsorganisationer,
skjutvapen i sin verksamhet. Detta innebär att den samlade skytterörelsen har
ett stort ansvar och det ansvaret tas på fullaste allvar. Den samlade
skytterörelsen har därför skapat klara regler för verksamhetens bedrivande.
Reglerna har sin utgångspunkt i en av världens strängaste vapenlagstiftningar.
Dessa förebyggande åtgärder är kanske en bidragande orsak till att Sverige
förskonats från de olyckliga händelser som drabbat länder i vår omgivning.
Den samlade skytterörelsen är lika medveten om att det inte finns någon
garanti för att något sådant aldrig kan hända i Sverige som den är fast
besluten att göra allt som står i dess makt att förhindra att en sådan händelse
inträffar. Alla tre organisationerna arbetar för närvarande med att utveckla sina
bestämmelser och rutiner i denna fråga. Konstaterades att det är önskvärt att
skytteorganisationerna har en gemensam grundsyn i denna fråga. Beslöts att
under fortlöpande ömsesidig information fortsätta det organisationsvisa arbetet
för att vid nästa sammanträde åter ta upp frågan med målsättning att enas om
en gemensam grundsyn.

§6

Rapporter

6:1

Birgitta Rundberg (SPSF) rapporterade att
Årets mästerskapstävlingar genomförts med gott resultat så väl
arrangörsmässigt som sportsligt (Två nya svenska rekord PPC)
• VM i PPC 2011 kommer att arrangeras i Sverige.
• Rikstränarkonferens genomförs 26-27/9
• Försvarsmaktsinstruktörerna genomgår kompletteringsutbildning vid
Markstridsskolan under vecka 41.

•

6:2

6:3

Göran Nygren (SvSF) rapporterade att
• Arbetet med att slutligt organisera det nya Svenska skyttesportförbundet
fortlöper enligt plan. På det hela har denna process gått så bra man kan
begära. Dock återstår en del att göra såväl vad gäller kansliet som den
regionala organisationen.
• Idrottsligt har året inneburit stora internationella framgångar.
Björn Bettner (SSSF) rapporterade att
Förbundet efter några års hårt utvecklingsarbete nu har bra struktur på sin
verksamhet. Ett gediget arbete har uträttats vad gäller organisation, utbildning
och säkerhetsfrågor. Ett viktigt led i detta organisationsarbete har varit
införandet av Skidskyttekortet.
• Sportsligt sett kan konstateras att de internationella framgångarna fortsätter.

•

§7

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde fastställdes till tisdagen den 2 februari 2010 klockan
14.00.

§9

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz

Anders Björck

sekreterare

ordförande

Bilaga 2 VU 2009-09-19
SAMMANTRÄDESPLAN 2010
Styrelsesammanträden
lördag
20/2
lördag
17/4
söndag
13/6
söndag
13/6 (konstituerande)
lördag
18/9
lördag
11/12
Kretskonferens
lördag
12/6
Förbundsmöte
söndag
13/6
VU sammanträden
lördag
30/1
lördag
20/3
lördag
4/9
lördag
20/11
Landsdelskonferenser
Öst 16-17/1
Nord 22-23/1
Väst 6/2
Syd 13/2

