SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 1/10

2010-01-30

Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande), Sune Persson, Nils-Anders
Ekberg och Mike Winnerstig (§ 3-8:2)
Adjungerad :

Mats Stoltz (sekreterare)

Närvarande per telefon: Anders Khemi (§ 3-8:2),
Bertil Johansson, TK (§ 3-8:2)
§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 6/09 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redovisade budgetuppföljning per den 31/12 2009 (Bilaga
originalprotokollet) och rapporterade att bokslutsarbetet påbörjats.
Sekreteraren rapporterade vidare att Förbundet beviljats organisationsstöd
från Försvarsmakten om 185.000 kr för år 2010.

§3

Förbundsmötet 2010
Sekreteraren rapporterade att
• Erforderliga lokalbokningar gjorts inför kretskonferensen och
Förbundsmötet den 12-13 juni.
• Sammanlagt 11 motioner till årets Förbundsmöte inkommit (30/1)
Konstaterades att förslag till nya Förbundsstadgar samt nya Normalstadgar för
krets och förening är klara att föreläggas årets Förbundsmöte förutsatt att en
överenskommelse träffas mellan Förbundet och SvSF avseende vilka tillägg
som måste göras i normalstadgarna för förening för det fall en förening även
vill ansluta sig till SvSF. Frågan kommer att diskuteras på ordförandenivå den
3 februari.
Konstaterades vidare att frågan om ändrade regler för stödhand veteran Ä
(Förslag 4, 5 och 6) bordlades av förra årets Förbundsmöte. Detta innebär att
det sammanlagt föreligger 14 motioner till årets Förbundsmöte. Dessa
diskuterades varefter förslag till yttrande att föreläggas Förbundsstyrelsen för
fastställande formulerades i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
Konstaterades slutligen att Förbundsmötet 2009 i samband med behandlingen
av förslag 7 (Fasta fordringar för standardmedalj i fältskytte) uppdrog åt
Förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett system med
jämförelsetal i enlighet med vad som tillämpas inom fältskytte gevär och kpist.
Beslöts att, som ett första steg i denna utredning, vid årets kretskonferens
presentera det system som tillämpats av FSR.

§4

Relationer till övriga skytteorganisationer
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
vill Förbundet ha en överenskommelse på central nivå med berörda
skytteorganisationer. Härför nödvändiga kontakter har tagits.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig rapporterade att han tillsammans med generalsekreteraren
besökt RPS den 28 januari. Besöket som ägde rum inom ramen för de numera
regelbundna kontakterna mellan Förbundet och RPS präglades av
konstruktiva diskussioner varvid följande frågor togs upp.
• Förvaringsbestämmelserna
• Europeiska vapenpasset
• Minimilängd pistol- och revolverpipor
Dialogen avseende dessa frågor fortsätter. RPS meddelade att Nya Allmänna
föreskrifter och råd (FAP) kommer att utfärdas tidigast till årsskiftet.
RPS meddelade också att man under vintern kommer att genomföra en
briefing med anledning av att dispensen för vissa äldre vapenskåp löper ut
den 31/12 i år. Utifrån denna briefing kommer information i frågan att
publiceras i NP 2/10.

§6

Miljöfrågor
Sekreteraren informerade att Förbundet tagit fram ett kontrollprogram för
kulfång. Detta kontrollprogram utgör ett komplement till Vitboken ”Om bly i
kulfång” Kontrollprogrammet kommer att presenteras vid möte med
Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation (SOS) den 3 februari. Därefter
kommer kontrollprogrammet att sändas ut till samtliga föreningar och läggas ut
på Förbundets hemsida.

§7

Folk & Försvars konferens
Mike Winnerstig rapporterade från Folk & Försvars konferens i Sälen. Han
konstaterade att årets konferens tillhör de bättre och att Förbundets
informationsmaterial väckte stort intresse hos konferensdeltagarna. Av
speciellt intresse är att Överbefälhavaren (ÖB) i sitt anförande underströk att
det, med tanke på att inga värnpliktiga kommer att kallas in i fortsättningen,
kommer att bli svårare att klara Försvarsmaktens rekryteringsbehov. ÖB
konstaterade vidare att de frivilliga försvarsorganisationerna därför kommer att
spela en viktig roll i detta sammanhang.

§8

Övriga frågor

8:1

Kontrollvikt
Bertil Johansson meddelade att han enligt uppdrag granskat den prototyp till
ny kontrollvikt Sportec AB tagit fram och efter dialog med styrelseordföranden
meddelat Sportec att Förbundet inte har någonting att invända. Verkställande
utskottet konfirmerade denna åtgärd.

8:2

Utbildningsmaterial
Diskuterades förslag till nytt utbildningsmaterial för vapenkontrollanter.
Konstaterades att förslaget i huvudsak såg bra ut. Beslöts att snabbremittera
förslaget till berörda kommittéer att lämna eventuella synpunkter till biträdande
GS senast den 15 februari för att, efter eventuella erforderliga korrigeringar
gjorts, förelägga Förbundsstyrelsen materialet för fastställande.
Beslöts vidare att basera utbildningsmaterialet för banläggare på del D i SHB
och komplettera materialet med Allmänna råd och anvisningar samt säk B.
Uppdrogs åt Jan Kjellberg att i samverkan med Bertil Johansson (Onsala)
författa förslag till Allmänna råd och anvisningar.

8:3

Ändrad fast position för Landsdelskonferens Öst
Beslöts på begäran av Landsdel Öst att flytta landsdelskonferens Öst till sista
helgen i januari.
Beslutet innebär att landsdelskonferenserna 2011 genomförs enligt följande
Nord
21-22/1
Öst
29/1
Väst
5/2
Syd
12/2

8:4

Medverkan vid Kronprinsessan Victorias bröllop
Nils-Anders Ekberg rapporterade arbetsläget. Anmälan har sänts in att
Förbundet önskar medverka. Rekrytering till den paraderande styrkan (30
personer) pågår. Vissa frågor av utrustningskaraktär återstår att lösa varvid
kansliets medverkan bedöms nödvändig.

8:5

NM fältskytte 2010
Nils-Anders Ekberg rapporterade att vissa problem avseende tillgång till
skjutfält uppstått (Bilaga till originalprotokollet). Dock finns alternativa
lösningar. Uppdrogs åt Landslagsledningen och Tävlingskommittén att på
bästa sätt lösa det uppkomna problemet.

§9

Rapport från kommittéerna

9:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
•
•
•
•

•

Mia Holmebrandt, efter långt och förtjänstfullt arbete inom kommittén,
på grund av tidsbrist valt att lämna densamma.
RM Falling target 2009 genomförts enligt plan.
Arbetet med årets mästerskap framskrider enligt plan.
Arbetet inom WA 1500 gått i stå. Detta är olyckligt då översynen av det
internationella tävlingsreglementet enligt planerna skall omsättas till ett
nationellt reglemente som skall ingå i nästa upplaga av SHB
Swedish Indoor Open (PPC) genomförs i Umeå i februari.

9:2

Regelkommittén
Nils-Anders Ekberg konstaterade att nya SHB befunnits vara behäftad med ett
antal felaktigheter och underströk vikten av att sådana, efter hand de
uppenbaras, anmäls till biträdande generalsekreteraren för korrigering i nästa
upplaga.

9:3

Utbildningskommittén
Sune Persson rapporterade att
• Kommittén påbörjat en kretsvis inventering av utbildade aktiva
funktionärer (instruktörer, vapenkontrollanter etc). Uppenbarligen finns
det brister på sina håll.
• Kommittén sammanträder nästa gång den 20 februari.

§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

