SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 3/11

2011-09-17

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

Mats Stoltz (sekreterare)

Anmält förhinder:

Mike Winnerstig och Bo Walger (adjungerad)

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Fastställdes dagordning.
Protokoll Nr 2/11 justerades och lades till handlingarna.

§2

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

§3

Sammanträdesplan 2012
Sekreteraren presenterade förslag till sammanträdesplan för 2012 (bilaga
originalprotokollet). Verkställande utskottet uttalade för att om möjligt
genomföra Förbundsmötet i enlighet med det tidigare alternativet och
uppdrog åt sekreteraren att närmare undersöka förutsättningarna till
styrelsens sammanträde den 1 oktober.

§4

Händelserna i Norge
Sekreteraren redogjorde för åtgärder som vidtagits med anledning av det
inträffade och gav en översikt av hur frågan behandlats av media.
Konstaterades att media, med några få undantag, intagit en sansad attityd till
händelserna samt att Förbundet lyckats få en, för de officiella
skytteorganisationerna, gemensam debattartikel publicerad i SvD nätversion
och i Göteborgsposten. Frågan bevakas kontinuerligt av Förbundets
”Framtidsgrupp”.

§5

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

§6

Polismyndigheternas hantering av licensärenden
Ordföranden rapporterade från möte med Rikspolisstyrelsen den 16
september. Uppdrogs åt sekreteraren att snarast avrapportera läget
avseende denna fråga i nyhetsbrev och artikel i NP.

§7

Relationer Försvarsmakten
Sekreteraren rapporterade att ett osedvanligt stort antal GU-F (24 stycken)
kommer att genomföras under 2012 och att Försvarsmaktsinstruktörskadern
därför behöver förstärkas. Sex nya FMI har rekryterats och kommer att
utbildas i samverkan med Markstridsskolan under vecka 40. Sekreteraren
rapporterade vidare att fyra intresseanmälningar avseende utbildning till
ammunitionsman inkommit och att SvSF har ungefär lika många. En
Intensifierad kampanj kommer att genomföras under hösten för att fylla den
gemensamma kvoten om tjugo ammunitionsmän.

§8

Krishantering
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att den utbildning som genomfördes i
samband med årets kretskonferens fått genomslag och att flera kretsar anmält
önskemål att få underlag för att genomföra utbildning regionalt. Att tillgodose
detta önskemål har därför högsta prioritet. Visst material har redan lagts ut på
hemsidan. Detta kommer inom den närmsta framtiden att kompletteras. Nästa
steg är att skriva en handbok i ämnet. Detta kommer att ske i samarbete med
Criscom. Frågan i dess helhet beräknas vara åtgärdad före oktober månads
utgång.

§9

Miljöfrågor
Sekreteraren informerade att EU kommissionen överväger att, inom ramen för
”vattendirektivet” punkt 29 och följande, uppgradera bly till Priority Hazardous
Substance. En sådan uppgradering skulle få allvarliga konsekvenser för vår
verksamhet. Åtgärder har vidtagits för att bevaka ärendet. Frågan kommer
också upp på dagordningen för sammanträde med Svenskt Forum för Jakt,
Skytte och Vapenfrågor den 22-23 september

§ 10 Förslag inrättande av grupp för långsiktig PR
Basti Naumann har kommit in med en skrivelse där han föreslår att Förbundet
inrättar en grupp för att långsiktigt handlägga PR frågor (Bilaga
originalprotokollet). Efter att ingående ha diskuterat skrivelsen konstaterade
Verkställande utskottet att PR frågan är av största vikt och att skrivelsen
tveklöst innehåller tänkvärda synpunkter. Konstaterades vidare att
Förbundsledningen redan nu arbetar med PR frågorna inom nuvarande
organisationsform. Verkställande utskottet fann ingen orsak att inrätta en
särskild grupp för ändamålet men väl att beakta de framförda åsikterna,
särskilt vad gäller att få ett starkare långsiktigt perspektiv på denna
verksamhet. Uppdrogs åt sekreteraren att besvara skrivelsen.
§ 11 Uppdrag
Genomgicks minneslistan och avfördes genomförda uppdrag.
§ 12 Rapporter från kommittéerna
12:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• SM fält & precision genomförts i Göteborg enligt plan och till full
belåtenhet
• SM PPC genomförts på Hacksjöbanan. Tävlingen, som samtidigt var en
generalrepetition inför VM, genomfördes till full belåtenhet.
• SM Magnumfältskjutning genomförts i Eskilstuna till full belåtenhet.
• VM PPC genomförts på Hacksjöbanan i närvaro av Förbundets
ordförande Anders Björck och dess styrelseordförande Birgitta
Rundberg. Tävlingen var en stor succé såväl arrangörsmässigt som
sportsligt.
• SM i Springskytte genomförts i Karlstad till full belåtenhet. Speciellt
glädjande var att en ökning av antalet startande kunde noteras.
Ekberg påtalade att gällande regler för sammanslagning av klasser i spring
och skidskytte bör ses över, vad gäller frågan hur man löser problemet om det
är för få deltagare i klass H21 då det i detta fall inte finns någon klass att slå
ihop med. Uppdrogs åt Regelkommittén att se över frågan.
Vad gäller nästa års mästerskap är arbetsläget följande
• SM fält & precision
Skillingaryd

•
•
•

SM PPC
SM Magnumfältskytte
RM Militär snabbmatch

Umeå
Möjligen Luleå
Möjligen Östgötakretsen

12:2 Regelkommittén
Konstaterades att arbetet med SHB upplaga 14 har högsta prioritet.
Fastställdes följande handlingsplan
När Fredrik Widemo lämnat underlag skall Bo Walger vidarebefordra detta till
Regelkommitténs ledamöter och samtidigt kalla kommittén till ett
sammanträde i frågan. När RK behandlat ärendet sänds resultatet ut till
Förbundsstyrelsen varefter frågan behandlas per capsulam.
12:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade från möte med Utbildningskommittén och
riksinstruktörerna den 27 augusti. Följande utbildningsmaterial skall
framställas i prioritetsordning
• Utbildningsmaterial Kretsinstruktör. Pärmsystem. Exklusivt för utbildade
Kretsinstruktörer.
• Utbildningsmaterial Föreningsinstruktörer. Häfte
• Utbildningsmaterial ”Hjälpinstruktörer” Häfte
• Häften avseende Skjutteknik, Pistolskytteträning, Fysisk träning och
Träningsplanering. Dessa häften är särtryck ur ovan nämnda
utbildningsmaterial och avsedda att säljas till enskilda medlemmar.
Projektet har högsta prioritet och skall vara slutfört vårvintern 2012.
§ 13 Övriga frågor
13:1 Föreningsadministrativt program
Ordföranden föreslog att Förbundet mot bakgrund av den förbättrade
ekonomiska situationen skall ta upp projektet igen. Verkställande utskottet
ställde sig positivt till förslaget och uppdrog åt ordföranden att göra vissa
förberedande sonderingar och därefter ta upp frågan i Förbundsstyrelsen den
1 oktober.
13:2 Debattforum kopplat till Förbundets hemsida
Diskuterades frågan om debattforum. Efter att ha diskuterat frågan ingående
beslöt Verkställande utskottet att Förbundet för närvarande inte skall ha något
debattforum.
13:3 Skrivelse från Överums Pk
Sekreteraren anmälde att en skrivelse avseende klasstillhörighet inkommit
från Överums Pk (Bilaga originalprotokollet). Beslöts uppdra åt
Regelkommittén att behandla ärendet och åt Bo Walger att besvara
skrivelsen.
13:4 Svenskt rekord
Sekreteraren anmälde att Svenskt rekord i lagtävling vapengrupp C noterats
av Stockholmspolisens skytteförening (Bilaga originalprotokollet). Uppdrogs
åt Bo Walger att offentliggöra detta på hemsidan och under Förbundsnytt i NP
4/2011.
13:5 Jubileumsmedaljen
Uppdrogs åt Medaljnämnden att undersöka huruvida det är aktuellt att utdela
Förbundets Jubileumsmedalj centralt till fler förtjänta personer samt om så är
fallet förelägga Förbundsstyrelsen förslag senast till oktobersammanträdet.

§ 14 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

