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PROTOKOLL
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2010-09-05

Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande), Claes-Håkan Carlsson,
Nils-Anders Ekberg och Anders Khemi.
Adjungerad :
Anmält förhinder:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger
Mike Winnerstig

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Fastställdes dagordning.
Protokoll Nr 2/10 samt per capsulam sammanträde den 29 juli justerades och
lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redovisade budgetuppföljning per den 30 juni.

§3

Organisationsbidrag
Sekreteraren informerade att PROD/FRIV, MSB och FOS gemensamt tagit
fram ett förslag till ny modell för beräkning av de frivilliga
försvarsorganisationernas organisationsbidrag. Förslaget har gått ut på remiss
och Förbundet har i sitt remissvar tillstyrkt detsamma. Förslagsställarna
kommer nu att sammanställa remissvaren varefter kontakt kommer att tas
med Försvarsdepartementet i denna fråga. Uppdrogs åt sekreteraren att
fortsatt handlägga frågan.

§4

Svenskt Forum för Jakt, Skytte & Vapenfrågor (SFJSV)
Sekreteraren rapporterade från möte med SFJSV den 2 september. Från
mötet kan särskilt noteras att
• SFJSV avser att begära ett möte med RPS i avsikt att diskutera
oklarheter avseende gällande föreskrifter och allmänna råd (FAP). Inför
detta möte skall organisationerna, senast den 1 oktober, ha inventerat
vilka frågor de önskar ta upp vid detta möte. Uppdrogs åt sekreteraren
och vice ordföranden att utarbeta en PM i frågan och stämma av denna
med VU före nämnda datum.
• Posten (Marknad och Tjänsteutveckling) har utfärdat dispens gällande
distribution av vapen för perioden 2010-09-01 – 2010-12-31. Ett nytt
möte mellan Posten och SFJSV kommer att äga rum den 21/10 i syfte
att före årsskiftet nå fram till en för båda parter godtagbar infrastruktur
avseende denna fråga.

§5

Utredning avseende Försvarsmaktens lokalutnyttjande i Stockholm
Sekreteraren redogjorde för rubricerad utredning och vilka konsekvenser
denna kan komma att få för Förbundet med avseende på Förbundskansliets
lokalisering. Uppdrogs åt sekreteraren att bevaka utvecklingen i denna fråga.

§6

Arbetsbeskrivningar Förbundets kommittéer
Sekreteraren presenterade förslag till Arbetsbeskrivningar Förbundets
kommittéer enligt bilaga till originalprotokollet. Förslaget diskuterades.
Konstaterades att vissa justeringar måste vidtas. Beslöts att bordlägga frågan
för slutbehandling vid nästa sammanträde med målsättning att förelägga
Förbundsstyrelsen slutligt förslag vid sammanträdet den 11 december.

§7

Rutiner avseende Överklagandenämnden
Sekreteraren presenterade förslag till rutiner avseende
Överklagandenämnden (Bilaga originalprotokollet). Förslaget fastställdes att
föreläggas Förbundsstyrelsen för beslut.

§8

Jubileum 2011
Sekreteraren presenterade förslag till Reglemente för Svenska
Pistolskytteförbundets jubileumsmedalj. (Bilaga originalprotokollet). Förslaget
godkändes att föreläggas Förbundsstyrelsen för fastställande.
Påtalades vikten av att beslutet offentliggörs så snart som möjligt så att
föreningar och kretsar kan använda sig av denna möjlighet att premiera
förtjänta personer.

§9

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren rapporterade att Förbundet lämnat remissvar avseende
promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6). Bilaga 1

§ 10 Miljöfrågor
Sekreteraren rapporterade att utvärderingsmöte avseende den
överenskommelse som träffades i december 2008 genomförts på
Miljödepartementet den 20 maj. Skytterörelsen representerades av Anders
Björck, Mike Winnerstig och Göran Nygren (SvSF). Utvärderingen utföll till
båda parters belåtenhet.
§ 11 Åtgärder med anledning av Förbundsmöte 2010
Sekreteraren presenterade en sammanställning över åtgärder som måste
vidtas med anledning av de beslut som fattades vid året Förbundsmöte (Bilaga
originalprotokollet). Konstaterades att huvuddelen av dessa ärenden rör
slutformulering av ändringar i SHB och således faller under Regelkommitténs
ansvarsområde. Dessutom har Förbundsmötet uppdragit åt Förbundsstyrelsen
att utreda två frågor (damklass, respektive kompetenskrav förnyad licens
veteraner). Verkställande utskottet beslöt rekommendera Förbundsstyrelsen
att utse två särskilda arbetsgrupper för detta ändamål.
§ 12 WA 1500
Nils-Anders Ekberg rapporterade från möte den 14 augusti med WA 1500.
Särskilt bör följande beaktas
• Förslag till stadgar för organisationen har tagits fram (bilaga
originalprotokollet). Ekberg begärde mandat att för Förbundets räkning
godkänna dessa stadgar. Beslöts i enlighet med Ekbergs begäran.
• Organisationen har, på svensk begäran, lovat att fastställa en regelbok
att gälla från och med VM 2011. Målsättningen är att regelboken skall
vara klar senast 2010-12-31.
• Förslag avseende finansiering föreligger, innebärande dels en årlig
avgift om 250 Euro per nation och dels en avgift om 1 Euro per skytt
och tävling. Ekberg föreslog att Förbundet står för den årliga avgiften
och de enskilda skyttarna för den tävlingsbaserade avgiften. Beslöts i
enlighet med förslaget och uppdrogs åt Tävlingskommittén att ta fram
förslag till en för kansliet praktisk modell för hantering av den
tävlingsbaserade avgiften.
§ 13 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 14 Rapporter från kommittéerna
14:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• SM fält & precision har genomförts i Stockholm den 1-4/7. Tävlingen
genomfördes i enlighet med gällande regler och alla mästare korades.
Sammanlagt redovisades 2208 starter vilket innebär en minskning
jämfört med tidigare år. Att notera är att minskningen ligger på
fältskyttet. Glädjande är att antalet deltagande juniorer ökat.
• SM springskytte genomförts den 4/9 på Grimsta med 41 individuella
starter och sammanlagt nio startande stafettlag.
• Förbundets första SM PPC genomfördes i Jönköping den 29/7 – 1/8
med 307 starter.
• SM i magnumfältskytte genomfördes i Kristinehamn den 7-8/8 med 370
starter.
• EM PPC genomfördes i Budweis, Tjeckien den 24-27/6 med ett tiotal
svenska deltagare. Den svenska medaljskörden utgjordes av tre
bronsmedaljer.
• Landslagsuttagning till NM fält genomfördes i Salem den 14-15 augusti.
• På kommitténs agenda står närmast tävlingsprogram 2011, PM
handlingsregler för SM arrangör och utveckling av rutiner avseende
PPC.
14:2 Regelkommittén
Bo Walger meddelade att kommittén handlagt några frågor av rutinkaraktär
inom ramen för dess mandat.
14:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson anmälde att han kallat kommittén till möte fredagen
den 17 september.
§ 15 Övriga frågor
15:1 Mästerskapsrekord
Sekreteraren rapporterade mottaget önskemål att Förbundet skall notera
mästerskapsrekord. Verkställande utskottet konstaterade att svenskt rekord
kan sättas på SM samt landsdelsmästerskap och kretsmästerskap. Då de
flesta svenska rekord sätts på SM skulle svenskt rekord och
mästerskapsrekord i de flesta fall vara samma sak. Beslöts att inte notera
mästerskapsrekord.
Diskuterades rekord i allmänhet. Konstaterades att Förbundet ansvarar för
administration av svenska rekord och landsdelsrekord under det att
kretsrekord administreras av respektive krets. Beslöts att rekord skall noteras
i följande discipliner; Precisionsskytte, PPC, och Militär snabbmatch.
Uppdrogs åt Tävlingskommittén att i samråd med Biträdande GS utarbeta
förslag hur frågan skall hanteras rent praktiskt.
15:2 Säkerhetsartiklar i NP
Claes-Håkan Carlsson presenterade förslag till säkerhetsartiklar avsedda att
publiceras i NP. Efter att ha diskuterat frågan godkände Verkställande
utskottet, med vissa smärre korrigeringar, artiklarna för publicering i NP.
15:3 RM Falling target
Konstaterades att deltagarantalet vid RM Falling target, trots insatser att
popularisera tävlingen, inte ökat sedan starten 2002 och att det därför är

tveksamt om det är berättigat att behålla detta mästerskap. I sammanhanget
bör beaktas att mästerskapet även tjänar som uttagning till nordiska
ungdomslandskampen i Falling target. Beslöts förelägga Förbundsstyrelsen
frågan för beslut i ärendet.
§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

