SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 3/09

2009-05-22

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 2/09 justerades och lades till handlingarna.

§2

Förberedelser Förbundsmötet
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Kallelse gick ut den 5 maj. Slutlig
avstämning med Nordic Sea hotell genomförs den 29 maj. Förberedelserna
går enligt plan.

§3

Förberedelser kretskonferensen
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Beslöts att konferensen skall ha
stadgefrågan och Förbundets mästerskapstävlingar som huvudteman.
Dessutom kommer tid att avsättas för information av konkret karaktär.
Diskuterades ”kommentarer till nya Förbundsstadgar och normalstadgar för
krets och förening”. Beslöts om ändringar i enlighet med bilaga till
originalprotokollet. Sekreteraren presenterade vidare ”Riktlinjer och
bestämmelser avseende kretsarnas administrativa roll”. Verkställande
utskottet fastställde dokumentet. Beslöts att snarast sända ut dessa två
dokument jämte underlag avseende Förbundets mästerskapstävlingar till
kretsarna.

§4

Övriga frågor

4:1

Sekreteraren informerade att en jämförelse mellan å ena sidan rapporterade
aktiva skyttar enligt årsrapport 2008 och å andra sidan under 2008 avlagda
prov för pistolskyttekortet och deltagande i Rikstävlingen visar inte obetydliga
diskrepanser. Då missförstånd uppenbarligen föreligger avser
Förbundskansliet att kontakta berörda föreningar i detta ärende.
Verkställande utskottet
• Konstaterade att den som avlagt prov för pistolskyttekortet per definition
är medlem i Förbundet och uppfyller kriterierna för aktiv medlem.
• Konstaterade vidare att medlemskap är en förutsättning för deltagande i
Rikstävlingen Hemortens banor.
• Gav Förbundskansliet klartecken att kontakta berörda föreningar i
ärendet.

4:2

Sekreteraren informerade att IPSC från och med den 1 juni 2009 förs upp på
listan över organisationer som får beviljas tillstånd att inneha skjutvapen (FAP
551-3, bilaga 1) och att IPSC med anledning av detta begärt en dialog med
Förbundet. Beslöts att genomföra en sådan dialog.

4:3

Nils-Anders Ekberg informerade att årsmöte med WA 1500 kommer att
genomföras i samband med VM i PPC i Philipsburg (Tyskland) i augusti 2009.
Beslöts att Förbundet representeras av Nils-Anders Ekberg.

§5

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg

sekreterare

ordförande

