SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 2/10

2010-03-20

Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande), Sune Persson, 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 1/10 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för resultatet för 2009. Konstaterades att ekonomin i
grunden är stabil men att utvecklingen på finansmarknaden nödvändiggjort
nedskrivningar av Förbundets värdepapper varför 2009 kommer att visa ett
negativt resultat. Sekreteraren redovisade vidare sin plan avseende
rationalisering av förvaltningen av Förbundets egna medel (Bilaga
originalprotokollet). Verkställande utskottet godkände planen och uppdrog åt
sekreteraren att genomföra densamma.

§3

Förbundsmötet 2010
Sekreteraren presenterade
• Förslag till Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan 2011.
• Förslag till Miljöpolicy för Svenska Pistolskytteförbundet att behandlas
av Förbundsmötet som övrig fråga.
Verkställande utskottet godkände dessa dokument och beslöt att hänskjuta
ärendet till Förbundsstyrelsen för slutligt ställningstagande.
Konstaterades att det föreligger totalt aderton förslag till årets Förbundsmöte.
Behandlades dessa förslag i enlighet med bilaga till originalprotokollet.

§4

Relationer till övriga berörda organisationer
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Avsikten med de nya
normalstadgarna för pistolskytteförening är att en förening, om den så önskar,
skall kunna tillhöra även andra skytteorganisationer. För att detta skall fungera
behövs ömsesidiga bilaterala överenskommelser med berörda organisationer
på central nivå. Sådana överenskommelser har träffats med Svenska
Skyttesportförbundet och Försvarsutbildarna. Vidare har ett samarbetsavtal
tecknats med Svenska Svartkrutsfederationen. (Bilaga originalprotokollet).
Verkställande utskottet konfirmerade dessa överenskommelser.

§5

Kretskonferens 2010
Kretskonferensen genomförs lördagen den 12 juni. Uppdrogs åt Birgitta
Rundberg och Claes-Håkan Carlsson att i samråd med sekreteraren
detaljplanera konferensen och successivt återapportera till Förbundsstyrelse
och Verkställande utskott.

§6

Jubileum 2011
Med anledning av Förbundets 75 årsjubileum har Förbundsstyrelsen uppdragit
åt Förbundsordföranden och sekreteraren att komma med förslag hur jubileet

skall uppmärksammans. Sekreteraren redogjorde för arbetsgruppens förslag
som innebär
• Förbundsmötet 2011 genomförs på Riddarhuset.
• Med anledning av Jubileet instiftas en särskild Jubileumsmedalj. Denna
medalj skall dels utdelas till förtjänta personer i samband med
Förbundets jubileer, dels kunna utdelas till förtjänta personer på
regional och lokal nivå som inte är kvalificerade för Förtjänstmedaljen.
Verkställande utskottet godkände förslaget att hänskjutas till
Förbundsstyrelsen för slutligt beslut.
§7

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren rapporterade att han tillsammans med Mike Winnerstig den 11
mars deltagit i ett av RPS arrangerat informationsmöte avseende förvaring av
skjutvapen. Den 1 juli 2000 skärptes kraven på förvaring av skjutvapen på så
sätt att skjutvapen skall förvaras i säkerhetsskåp då de inte brukas. Med
säkerhetsskåp avses ett skåp som uppfyller svensk Standard SS 3492.
Fram till utgången av 2010 har dock ett undantag funnits i RPS föreskrifter att
förvaring får ske i sådant skåp som före den 1 juli 1992 har provats och
godkänts enligt då gällande RPS eller SSF norm för säkerhetsskåp förutsatt
att skåpet innehades när de nya bestämmelserna trädde i kraft år 2000. Detta
undantag upphör att gälla den 31/12 2010. Därför måste de som hittills
förvarat sina vapen i enlighet med undantaget vidta åtgärder före årsskiftet.
Sekreteraren presenterade, utifrån vad som kommit fram vid
informationsmötet, förslag till information i ärendet. Beslöts att publicera
informationen (Bilaga 1) i NP 2/10 samt att snarast lägga ut densamma på
Förbundets hemsida. Uppdrogs åt sekreteraren att verkställa beslutet.
Konstaterades att ärendet kan komma att innebära att enskilda personer inom
rörelsen kan komma att ta initiativ i syfte att åstadkomma förmånliga lösningar
för berörda medlemmar. Beslöts efter diskussion att Förbundet inte kommer
att engagera sig i sådana initiativ då Förbundet saknar kompetens att
garantera att sådana lösningar uppfyller av myndigheterna fastställda krav.
Rapporterades vidare att Hovrättsrådet Kazimir Åberg slutfört sitt
utredningsuppdrag Ds 2010:6 (Vissa frågor om vapenlagen) och att Förbundet
kan förvänta sig att få förslaget på remiss. Uppdrogs åt sekreteraren att
tillsammans med Mike Winnerstig handlägga frågan varvid ett för
skytterörelsen gemensamt remissvar skall eftersträvas.

§8

Miljöfrågor
Sekreteraren informerade att Miljödepartementet framfört önskemål om ett
möte i avsikt att utvärdera den överenskommelse som träffades mellan
departementet och den samlade skytterörelsen i december 2008 avseende
åtgärder för att minska användningen av och riskerna med bly i ammunition.
Förbundet har i huvudsak uppfyllt vad man förbundit sig att göra. Det som
återstår att slutföra är att författa en kortfattad promemoria vad den enskilde
skytten skall beakta vid hantering av bly för att undvika hälsorisker och
distribuera densamma till samtliga föreningar. Denna promemoria kommer
färdigställas och distribueras under april månad. Uppdrogs åt Mike
Winnerstig att tillsammans med Förbundsordföranden sekreteraren svara för
kontakten med Miljödepartementet i denna fråga.
Sekreteraren rapporterade vidare från möte med nätverket SFJSV den 26
februari. Mötet resulterade i att
• SFJSV har ansökt om och beviljats medlemskap i WFSA.
• SFJSV har tillskrivit Posten Norden AB beträffande ändrade
förutsättningar för tjänsten värde (Bilaga 2)

§9

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 10 Rapporter från kommittéerna
10:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Förberedelserna inför SM fält & precision 2010 går enligt plan
• Arrangören av VM i PPC 2011 önskar ett möte med
styrelseordföranden och generalsekreteraren med anledning av detta
evenemang. Uppdrogs åt Nils-Anders Ekberg att i samråd med
styrelseordföranden arrangera ett sådant möte.
• EM PPC genomförs i Tjeckien samt att han, förutsatt att möte med WA
1500 genomförs i samband med EM, önskar deltaga. Beslöts att NilsAnders Ekberg regelmässigt skall delta i möten med WA 1500.
10:2 Tekniska kommittén
Bo Walger rapporterade att Tekniska kommittén fått utkastet till nytt
utbildningsmaterial vapenkontrollant och kommer att granska detsamma ur
teknisk synvinkel.
10:3 Regelkommittén
Bo Walger meddelade att kommittén handlagt några frågor av rutinkaraktär
inom ramen för dess mandat. Påtalades vikten av att tolkningar kommittén gör
med anledning av frågor rörande regelverket snarast läggs ut på hemsidan.
10:4 Utbildningskommittén
Sune Persson redogjorde för arbetsläget avseende utbildningsmaterial för
vapenkontrollanter. Målsättningen är att detta skall vara klart att presenteras
vid kretskonferensen.
§ 11 Övriga frågor
11:1 Bidrag ur Landstormsfonden
Sekreteraren rapporterade att han ansökt om och beviljats medel för
framställande av utbildningsmaterial att användas av krets- och
föreningsinstruktörer. Diskuterades frågan. Uppdrogs åt sekreteraren att
utarbeta ett koncept för detta.
11:2 Principer för friexemplar av SHB
Sekreteraren anmälde att han mottagit önskemål från bland annat
Försvarsmaktsinstruktörer och kretsinstruktörer att få SHB kostnadsfritt.
Efter att ha diskuterat frågan fattade Verkställande utskottet följande
principbeslut
Förbundet svarar för de kategorier Förbundet samarbetar direkt med (RPS
och Polismyndigheter) samt de kategorier som arbetar direkt under FS
(styrelseledamöter, riksinstruktörer och FMI).
Förbundet rekommenderar kretsar och föreningar att på motsvarande sätt
förse sina krets- respektive föreningsinstruktör med SHB
11:3 Möte med RiksHVC angående SM i pistolskytte för hemvärnsmän
Nils-Anders Ekberg rapporterade att han tillsammans med Mike Winnerstig
den 18 mars diskuterat denna fråga med Rikshemvärnschefen.
Sammanfattningsvis vill Rikshemvärnschefen ha ett samarbete med
Förbundet i avsikt att införa ett SM för hemvärnsmän i pistolskytte (fält &
precision). Helst samordnat i tid och rum med SM i AK skytte.

Rikshemvärnschefen är beredd att ställa resurser till förfogande. Efter att ha
diskuterat frågan konstaterade Verkställande utskottet att ett sådant
samarbete ligger i Förbundets intresse men att det återstår åtskilliga frågor att
reda ut. Uppdrogs åt Nils-Anders Ekberg att tillsammans med Mike
Winnerstig fortsätta dialogen med Rikshemvärnschefen med successiv
återrapportering till FS och VU.
11:4 Profilprodukter
Sekreteraren rapporterade att han i enlighet med Förbundsstyrelsens uppdrag
(20/2) beställt Förbundsjackor. Han presenterade vidare ett förslag avseende
slipsar och scarfs (Bilaga originalprotokollet). Beslöts i enlighet med förslaget.
11:5 Säkerhetsbestämmelser civilt skytte (Säk B)
Bo Walger rapporterade att den nya upplagan av Säkerhetsbestämmelser
civilt skytte (Säk B) nu är färdig och har lagts ut på hemsidan.
§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

Bilaga 1 VU 2010-03-20
VIKTIG INFORMATION
Den 1 juli 2000 skärptes kraven på förvaring av skjutvapen på så sätt att skjutvapen skall
förvaras i säkerhetsskåp då de inte brukas. Med säkerhetsskåp avses ett skåp som uppfyller
svensk Standard SS 3492.
Fram till utgången av 2010 har dock ett undantag funnits i RPS föreskrifter att förvaring får
ske i sådant skåp som före den 1 juli 1992 har provats och godkänts enligt då gällande RPS
eller SSF norm för säkerhetsskåp förutsatt att detta innehades när de nya bestämmelserna
trädde i kraft år 2000. Detta undantag upphör att gälla den 31/12 2010.
Därför måste de som hittills förvarat sina vapen i enlighet med undantaget vidta åtgärder före
årsskiftet.
1. Vissa av de skåp som är av äldre modell och saknar godkännande enligt svensk
standard kan anses uppfylla kraven på lika säkert förvaringsutrymme.
2. För andra av dessa skåp räcker det med att installera godkänt lås för att uppfylla
kraven på lika säkert förvaringsutrymme.
3. I värsta fall måste skåpet ersättas med ett nytt säkerhetsskåp som uppfyller SS 3492.
För att få reda på huruvida ditt skåp uppfyller kraven på lika säkert förvaringsutrymme
alternativt om det går att uppnå dessa krav genom att byta låset är det lämpligt att anlita en
certifierad värdeförvaringstekniker som har kompetens att verifiera detta. Kräv intyg.
Förteckning på certifierade värdeförvaringstekniker finns på Det Norske Veritas hemsida
www.detnorskeveritas.se Det är dock inte alla av dessa som åtar sig denna typ av uppdrag.
Enligt uppgift kostar en värdeförvaringstekniker 600-800 kr/tim (exklusive moms) plus
reskostnader och ett lås som fyller kraven för lika säkert förvaringsutrymme från c:a 875 kr
(inklusive moms). Observera att detta är ungefärliga siffror och att varje enskilt fall är
unikt. Begär därför alltid offert när ni anlitar värdeförvaringstekniker.
Det är tillåtet att själv montera in godkänt lås. Dock skall man beakta att
• Detta förutsätter vissa kunskaper. Saknas dessa kan resultatet få oönskade
konsekvenser, exempelvis att skåpet går i baklås och måste borras upp.
• Man har själv hela ansvaret för att skåpet fyller kraven för lika säkert
vapenförvaringsutrymme.
Därför rekommenderas att låta värdeförvaringstekniker utföra arbetet. Kräv intyg.
Slutligen, dessa åtgärder måste vara utförda senast 31/12 2010. Någon utsträckt tid kommer
inte att beviljas. Det är viktigt att agera så fort som möjligt. Risken är att efterfrågan leder till
brist på skåp och överbokade värdeförvaringstekniker. Skulle det visa sig vara omöjligt att få
frågan åtgärdad före årsskiftet återstår bara att kontakta aktuell polismyndighet och höra om
det är tillfyllest att affären gjorts upp före årsskiftet och att beställningen levereras så fort
detta är möjligt. Detta är dock en nödfallsåtgärd och det finns inga garantier att en sådan
framställan beviljas.
Mats Stoltz

