SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 4/11

2011-11-12

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

Anmält förhinder:

Mike Winnerstig och Anders Khemi.

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Fastställdes dagordning.
Protokoll Nr 3/11 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.

§3

Polismyndigheternas hantering av licensärenden
Ordföranden redogjorde för den senaste utvecklingen i ärendet i enlighet med
bilaga till originalprotokollet.

§4

Relationer SvSF
Sekreteraren redogjorde för läget avseende pågående diskussioner rörande
för båda organisationerna gemensamma frågor.

§5

Relationer Försvarsmakten
Bo Walger rapporterade att
• Uppdragsdialog genomförts den 3 november. PROD FRIV underströk att
Försvarsmakten fäster stor vikt vid de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet då denna utgör en viktig
rekryteringsbas för rekrytering av personal till FM. Diskuterades frågan.
Uppdrogs åt sekreteraren att utreda möjligheterna bistå FM i detta
ärende.
• Under 2012 kommer 25 GU-F att genomföras (jämfört med 16 i år).
Försvarsmaktsinstruktörskadern har därför förstärkts genom att sju nya
FMI har utbildats under hösten. Totalt disponerar Förbundet därmed 27
FMI.
• Sju intresseanmälningar avseende utbildning till ammunitionsman
inkommit och att SvSF har ungefär lika många. Konstaterades att
kravspecifikation saknas. När sådan levererats från FM kommer en
intensifierad kampanj att genomföras för att fylla den gemensamma
kvoten om tjugo ammunitionsmän.

§6

Riskhantering & kriskommunikation
Claes-Håkan Carlsson redogjorde för arbetsläget. Följande underlag kommer
att tas fram:
Ett föreningspaket innehållande de basala ting varje förening bör känna till.
Föreningspaketet är klart och kommer att läggas ut på hemsidan och sändas
ut med föreningsutskick.
Ett kretspaket innehållande utbildningsmaterial avsett att användas av
kretsarna för att bedriva utbildning med föreningarna inom egen krets.
Ambitionen är att kretspaketet skall vara klart före årsskiftet.

§7

SHB upplaga 14
Bo Walger redogjorde för arbetsläget. Ett arbetsmöte genomfördes 21-23/10.
Arbetsexemplaret har nu korrigerats i enlighet med vad arbetsmötet kom fram
till och sänts ut till Regelkommittén för en sista översyn. Därefter kommer
handlingen att sändas ut till Förbundsstyrelsen för fastställande per capsulam
varefter SHB upplaga 14 går till sättning och tryck.

§8

Vinter SM 2012
Nils-Anders Ekberg rapporterade att han mottagit ett förslag från Stefan
Persson att genomföra SM i skidskytte i samband med Riksidrottsförbundets
SM vecka i Östersund. Konstaterades att beslutsläget är att SM skidskytte
förklarats vilande på grund av lågt deltagande och svårigheter att få arrangör
för tävlingen. Diskuterades huruvida förslaget skulle kunna tänkas innebära en
långsiktig ändring av grundförutsättningarna för att ånyo blåsa liv i SM
skidskytte. Efter att grundligt ha diskuterat frågan beslöt Verkställande
utskottet att inte genomföra SM i skidskytte 2012. Däremot finns det ingenting
som hindrar att Jämtlandskretsen, efter hörande med RF, arrangerar en
kretstävling eller nationell tävling i anslutning till SM veckan. Uppdrogs åt
Nils-Anders Ekberg att meddela förslagsställaren detta beslut. Avslutningsvis
konstaterades att kombinationsgrenarna har en betydande massmedial
potential men att Förbundet av praktiska skäl bör inrikta sig på att exploatera
denna potential inom ramen för springskyttet.

§9

Rapport SM 2011
Ordföranden presenterade Göteborgskretsens slutrapport för SM 2011.
Konstaterades att Claes Linder gjort ett förtjänstfullt arbete och att det finns
lärdomar att dra ur denna rapport för framtida arrangörer av SM varför
rapporten bör beaktas vid utformandet av Arrangörs PM för SM. Uppdrogs åt
Nils-Anders Ekberg att vidarebefordra rapporten till arrangören av SM 2012.
Uppdrogs vidare åt Regelkommittén att beakta huruvida delar av rapporten
har bäring på SHB och att i så fall korrigera regelverket.

§ 10 Skrivelse från Malmöhuskretsen
Ordföranden rapporterade att Malmöhus pistolskyttekrets inkommit med en
skrivelse avseende beslut fattade vid SM med anledning ”felaktiga
syftningspinnar” (Bilaga originalprotokollet) samt att Förbundsstyrelsen vid sitt
sammanträde den 1/10 delegerade ärendet till VU.
Malmöhuskretsen yrkar på att FS häver beslutet att frånta vissa skyttar en träff
och korrigerar resultatlistan.
Verkställande utskottet konstaterade, med hänvisning till SHB moment B.3.5,
att detta inte låter sig göras. Uppdrogs åt sekreteraren att meddela Malmöhus
kretsen beslutet.
§ 11 PR material
Beslöts att införskaffa två stycken så kallade ”roll up” skärmar att användas
vid för PR ändamål. Diskuterades och fastställdes bildmaterial och lay out.
Uppdrogs åt sekreteraren att verkställa beslutet.
§ 12 Uppdrag
Genomgicks minneslistan och avfördes genomförda uppdrag.

§ 13 Rapporter från kommittéerna
13:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Det fortfarande saknas ansökningar avseende Nationella tävlingar från
ett flertal kretsar
• Arbetsläget vad gäller mästerskapstävlingarna 2012 är som följer
SM fält & precision
Skillingaryd
SM PPC
Umeå
SM Magnumfältskytte
Sannolikt Luleå
RM Militär snabbmatch
Linköping
SM springskytte
Närke
Ekberg anmälde vidare att han önskade ta upp långtidsplaneringen för
mästerskapstävlingarna på kretskonferensen 2012. Beslöts i enlighet med
Ekbergs önskemål samt uppdrogs åt sekreteraren att vid
landsdelskonferenserna dela ut gällande långtidsplan och informera att frågan
kommer upp på kretskonferensen.
13:2 Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att fokus för närvarande ligger helt på SHB upplaga
14.
13:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att projektet Ny utbildningsmaterial har
högsta prioritet. Ett möte med av projektet berörda personer genomförs den
13 november. Projektet skall vara slutfört vårvintern 2012.
§ 14 Övriga frågor
14:1 Skrivelse till DDS
Sekreteraren presenterade förslag till skrivelse med anledning av
diskvalificeringsärende vid NM. Godkändes skrivelsen och uppdrogs åt
sekreteraren att expediera densamma.
.
14:2 Skrivelse från DDS
Bo Walger informerade att DDS av interna skäl önskar arrangera NM även
2012 varefter ordinarie turordning åter träder i kraft. Verkställande utskottet
hade principiellt inget att erinra mot detta för så vida consensus kan nås. Dock
bör landslagsledningens samlade åsikt först inhämtas. Uppdrogs åt Bo
Walger att kontakta landslagsledningen i frågan och utifrån detta besvara den
danska skrivelsen.
14:3 PPC
Nils-Anders Ekberg informerade att ledningsgruppen för PPC cupen
omstrukturerats och numera har följande sammansättning
George Ekström (ordförande), Stefan Vålberg (Öst), Björn Svensson (Väst)
och Håkan Lindmark (Nord). Landsdel Syd vakant.
Ekberg informerade även att Australien vill delta i EM PPC. Verkställande
utskottet fann detta tveksamt då EM definitionsmässigt är öppet endast för
europeiska länder.
14:4 SHB
Beslöts föreslå Regelkommittén att bestämmelsen att ”fältskyttepatruller inte
får vara större än vad som är oundgängligen nödvändigt” stryks ur SHB

14:5 Jubileumsmedaljen
Sekreteraren redogjorde för vidtagna åtgärder med anledning av
medaljutdelningen i samband med styrelsesammanträdet den 26 november.
Ordföranden föreslog att Jubileumsmedaljen också skall tilldelas Ragnar
Skanåker. Med hänsyn till tidsfaktorn beslöt Verkställande utskottet i enlighet
med förslaget och uppdrog åt sekreteraren att kontakta medaljören i ärendet.

§ 15 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

