SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 4/10

2010-11-21

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Mike Winnerstig

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Fastställdes dagordning.
Protokoll Nr 3/10 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redovisade budgetuppföljning per den 11 november.

§3

Krishantering
Mot bakgrund av händelseutvecklingen avseende vad som hänt i Malmö fann
Verkställande utskottet det vara angeläget att snarast fullfölja det
åtgärdsprogram som inleddes i samband med årets landsdels- och
kretskonferenser. Verkställande utskottet beslöt därför att föreslå styrelsen att
• Frågan skall behandlas vid landsdelskonferenserna 2011. Inriktningen
skall vara att återigen understryka vikten av förebyggande åtgärder
samt att förbereda frågans vidare behandling vid nästa års
kretskonferens. Ett dokument, baserat på erfarenheterna från
Malmöfallet, skall produceras och presenteras vid
landsdelskonferenserna.
• Frågan blir huvudfråga vid nästa års kretskonferens. I samband med
konferensen skall en kvalificerad utbildning genomföras med
målsättningen att Förbundsstyrelsen och minst en person per krets skall
ha genomgått densamma. Vidare skall en övergripande krisplan för
Förbundet produceras till kretskonferensen för att, efter att ha
diskuterats vid konferensen, föreläggas Förbundsmötet för
fastställande.
• Kretskonferensen, av denna anledning, utsträcks till att omfatta tiden
10-11 juni.
Uppdrogs åt Claes-Håkan Carlsson att tillsammans med sekreteraren
utarbeta ett mer detaljerat koncept att presenteras vid styrelsens
sammanträde 11 december.

§4

Sammanträdesplan 2011
Beslöts att förelägga styrelsen förslag till sammanträdesplan i enlighet med
bilaga 1 för fastställande.

§5

VM PPC 2011
Nils-Anders Ekberg rapporterade arbetsläget. Förberedelserna löper enligt
plan. Behandlades följande av Grödinge PK ställda frågor
• Representation. Beslöts att Förbundet kommer att vara representerat
på högsta möjliga nivå. Förbundsordföranden är vidtalad och har ställt
sig positiv till att närvara men kan inte lämna ett bindande löfte i detta
skede. Däremot avser Förbundsledningen, efter att ingående ha
diskuterat frågan, inte att hemställa om HM Konungens närvaro.
Påtalades särskilt att detta VM är Förbundets tävling varför Grödinge

•

•

PK som fått Förbundets uppdrag att arrangera tävlingen icke äger rätt
att kontakta hovet i frågan.
Vapengrupp Open. Beslöts att bevilja önskad dispens. Dispensen är
en engångsföreteelse och således icke prejudicerande vid eventuella
framtida diskussioner avseende denna fråga.
Medaljer. Då detta är Förbundets tävling är det självklart att Förbundets
logotyp skall pryda tävlingsmedaljerna. Ritning på medaljen skall
sändas in till Förbundskansliet för godkännande av
Förbundsheraldikern innan upphandling sker. Beslöts att, förutsatt att
medaljen godkänns, betala ut ett arrangörsbidrag om 5000 kr för
tävlingen.

§6

Hemvärnshandboken (HvH)
Hemvärnet har gett ut en ny upplaga av HvH. I denna upplaga har vissa för
Förbundet vitala skrivningar bortfallit. Den nya upplagan tillämpas på försök till
hösten 2011. Beslöts att, i samråd med Svenska Skyttesportförbundet,
framföra våra synpunkter i ett skriftligt yttrande till HKV PROD. Uppdrogs åt
Nils-Anders Ekberg att snarast verkställa beslutet.

§7

Organisationsbidrag
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget avseende ny modell för beräkning av
de frivilliga försvarsorganisationernas organisationsbidrag. (tidigare
redovisad).

§8

Arbetsbeskrivningar Förbundets kommittéer
Behandlades frågan om Arbetsbeskrivningar Förbundets kommittéer enligt
bilaga till originalprotokollet. Beslöts att förelägga Förbundsstyrelsen
Verkställande utskottets förslag vid sammanträdet den 11 december.

§9

Svenskt Forum för Jakt, Skytte & Vapenfrågor (SFJSV)
Sekreteraren avrapporterade arbetsläget
• Dialogen med Posten (Marknad och Tjänsteutveckling) fortlöper enligt
plan. Tidigare utfärdad dispens gällande distribution av vapen har
utsträckts till att gälla intill dess frågan är slutgiltigt löst.
• SFJSV avser att begära ett möte med RPS i avsikt att diskutera
oklarheter avseende gällande föreskrifter och allmänna råd (FAP).
Förbundet har anmält önskemål att lyfta frågorna om
”bostadsapartheid” och det europeiska vapenpasset inom ramen för
detta möte.
• Ett möte med RPS avseende förvaringsfrågor kommer att genomföras
på Förbundskansliet den 29 november.

§ 10 Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren redogjorde för läget avseende Promemoriorna Genomförande av
FN:s vapenprotokoll (Ds 2009:22) där proposition kommer att läggas under
november samt promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6) där
lagrådsremiss ännu inte föreligger. Information kommer efter hand att lämnas
via hemsidan.
§ 11 Miljöfrågor
Konstaterades att de på Förbundets initiativ framtagna publikationerna
avseende blyfrågan haft viss positiv effekt. Uppdrogs åt sekreteraren att
inventera den fortsatta hotbilden och med anledning av denna kalla
Miljövetenskapliga rådet till möte i början av 2011.

§ 12 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.
§ 13 Rapporter från kommittéerna
13:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att han fått utkast till internationella regler för
PPC. Förslaget kommer att remitteras till Tävlingskommittén.
13:2 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att kommitténs arbete för närvarande
fokuseras på Vapenkontrollantutbildningsmaterialet och nya till SHB 13
anpassade provhäften för pistolskyttekortet. Vidare kommer
Utbildningskommittén att göra en översyn av tillgången på aktiva instruktörer
på olika nivåer för att utifrån detta vidta lämpliga åtgärder för att stärka
utbildningsorganisationen.
§ 14 Övriga frågor
14:1 Dispensansökan
Sekreteraren rapporterade att Göteborg & Bohusläns Pistolskyttekrets ansökt
om dispens att tillämpa 5 minuters skjuttid avseende precisionsskjutningen vid
nästa års SM. Beslöts bevilja dispens avseende vapengrupp C. Beslöts
vidare att utvärdera behovet av dispens avseende vapengrupperna A och B.
Uppdrogs åt Birgitta Rundberg att kontakta organisationskommittén i frågan.
14:2 Godkännande av nya fältskyttemål
GESAB har lämnat in nya fältskyttemål för eventuellt godkännande.
Regelkommittén har behandlat frågan och Anders Khemi redogjorde för
kommitténs förslag.
Swemålet: Del 1 och 3 fyller kraven. Del 2 fyller kraven enbart om målet sätts
upp horisontellt.
Stolpskottet: Fyller kraven enbart om hela målet utgör en figur.
Verkställande utskottet beslöt i enlighet med Regelkommitténs förslag och
uppdrog åt Biträdande GS att meddela Gunnar Elfving beslutet.
14:3 Jourtelefon
Konstaterades att det är önskvärt att åtgärder vidtas för att säkerställa att
information i ett nödläge garanterat når fram till berörda nyckelpersoner.
Uppdrogs åt Claes-Håkan Carlsson att ta fram förslag till lösning.
§ 15 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande
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