SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 4/09

2009-08-21

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

Claes Linder (Förbundsjurist)

Adjungerade:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Fastställdes dagordning.

§2

Sävsjö
Bilaga originalprotokollet.

§3

Kontrollprogram
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget avseende kontrollprogram för kulfång.
Detta kontrollprogram är avsett att komplettera Vitboken ”Om bly i kulfång”.
Uppdrogs åt sekreteraren att gå vidare i denna fråga.

§4

Krisberedskap
Förbundsledningen är fullt medveten om att varje händelse i vårt samhälle där
vapen kommit till användning kan komma att inverka negativt på möjligheterna
att i fortsättningen bedriva skytte. Även om vi hittills varit förskonade finns det
händelser i vår omvärld som manar till eftertanke. Förbundsledningen har
vidtagit en hel del förebyggande åtgärder och har naturligtvis en beredskap
om det värsta skulle inträffa. Emellertid bör frågan ses över i dess helhet
varför sekreteraren presenterade ett utkast till koncept (bilaga
originalprotokollet). Efter att ha diskuterat frågan godkände Verkställande
utskottet konceptet i princip och uppdrog åt sekreteraren att utarbeta ett
slutligt förslag att förelägga Förbundsstyrelsen.

§5

Övriga frågor

5:1

Nils - Anders Ekberg meddelade att Umeå reklam erbjudit sig att ta fram ett
förslag till landslagströja för PPC skyttar. Verkställande utskottet konstaterade
att frågan om landslagens mundering måste utredas i sin helhet. Uppdrogs åt
sekreteraren att tillsammans med Nils-Anders Ekberg och Bo Walger utreda
denna fråga. Konstaterades att ingenting hindrar att Umeå reklam lämnar
förslag till tröja att användas vid internationella PPC tävlingar men att en
sådan tröja måste fastställas av Förbundsstyrelsen, vilket inte kan ske förrän
ovan nämnd utredning genomförts.

5:2

Nils-Anders Ekberg rapporterade att Magnum SM, RM PPC och VM PPC
genomförts med gott resultat såväl sportsligt som arrangörsmässigt.
Ekberg rapporterade även att möte med WA 1500 genomfördes i samband
med VM PPC.

5:3

Godkändes följande svenska rekord i PPC
Torben Rundqvist
SP ”FR”
480/41
George Ekström
SR6”
594/28

Beslöts att standardmässigt hedra skyttar som sätter svenskt rekord eller
erövrar medalj i VM avseende gren upptagen på Förbundets tävlingsprogram
med diplom.
5:4

Mike Winnerstig redogjorde för arbetsläget avseende vapenlagstiftningsfrågor.
Winnerstig föreslog att dessa ärenden fortsättningsvis skall behandlas inom
ramen för samarbetsorganisationen Svenskt Forum. Detta för att få ett
gemensamt uttalande av i samarbetsorganisationen ingående organisationer
vilket sedan kan biläggas de enskilda organisationernas remissvar.
Verkställande utskottet gillade förslaget. Beslöts förelägga Förbundsstyrelsen
detsamma för fastställande.

§6

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

sekreterare

ordförande

