SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 2/11

2011-03-18

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Fastställdes dagordning.
Protokoll Nr 1/11 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för resultatet för 2010. Konstaterades att ekonomin är
stabil och att 2010 kommer att visa ett positivt resultat.

§3

Förbundsmötet 2010
Sekreteraren presenterade förslag till Verksamhetsberättelse 2010 och
Verksamhetsplan 2012. Verkställande utskottet godkände dessa dokument
och beslöt att hänskjuta ärendet till Förbundsstyrelsen för slutligt
ställningstagande.
Konstaterades att det föreligger totalt tio förslag till årets Förbundsmöte.
Behandlades dessa förslag i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
Beslöts på förekommen anledning att föreslå Förbundsstyrelsen att ta upp
dokumentet ”Riktlinjer & bestämmelser avseende kretsarnas administrativa
roll” som övrig fråga på Förbundsmötet.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med Förbundsordföranden och
styrelseordföranden, detaljplanera Förbundsmötet.

§4

Kretskonferens 2011
Kretskonferensen genomförs lördagen den 10-11 juni med huvudtema
Riskhantering & Kriskommunikation. Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
det koncept som tillämpades vid årets landsdelskonferenser mottagits positivt
varför han begärde mandat att i huvudsak bygga vidare på detta koncept vid
kretskonferensen. Beslöts i enlighet med begäran. Uppdrogs åt Birgitta
Rundberg och Claes-Håkan Carlsson att i samråd med sekreteraren
detaljplanera konferensen och successivt återapportera till Förbundsstyrelse
och Verkställande utskott.

§5

Jubileum 2011
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Förbundets 75 årsjubileum kommer
att uppmärksammas på ett värdigt sätt men inom rimliga ekonomiska ramar.
Således kommer Förbundsmötet 2011 att genomföras på Riddarhuset.
Jubileumsmedaljen (kontrollerat silver) har beställts i 100 exemplar och
kommer att levereras i början av maj. Denna medalj skall, i enlighet med
tidigare beslut, 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. I det senare fallet kommer
förslagsställaren att faktureras medaljkostnaden. Medaljkommittén kommer att
behandla frågan om årets medaljörer den 8 april och lämna förslag till
Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 april. Därefter kommer information

och nödvändiga handlingar avseende kretsars och föreningars ansökan om
Jubileumsmedaljen att sändas ut med föreningsutskick.
Sekreteraren föreslog att priset på Jubileumsmedaljen skulle sättas till 650 kr
(medalj och miniatyr). Detta skulle innebära självkostnadspris exklusive
verktygskostnaderna. Beslöts i enlighet med förslaget.
§6

Polismyndigheternas hantering av licensärenden
Sekreteraren presenterade slutligt förslag till ny blankett för föreningsintyg
avseende förnyelse av tidsbegränsad licens (Bilaga originalprotokollet). Efter
att ha diskuterat förslaget, som varit ute på remiss till FS, fastställdes
detsamma att föreläggas RPS. Sekreteraren informerade vidare att
• Han och Nils-Anders Ekberg, i enlighet med Förbundsstyrelsens beslut,
kommer att uppvakta RPS i frågan den 6 april.
• Då denna fråga även rör övriga skytteorganisationer som använder
vapen med tidsbegränsad licens har han i samråd med
Förbundsordföranden och efter hörande med övriga SOS
organisationer inbjudit IPSC och Svenska Svartkruts Skytte
Federationen att sända representanter till SOS sammanträdet den 24
mars för att informera vilka åtgärder Förbundet avser att vidta med
anledning av den uppkomna situationen.

§7

Miljöfrågor
Sekreteraren informerade att Förbundets Miljövetenskapliga råd
sammanträder den 23 mars. Syftet är att inventera vilka hotbilder vi står inför
avseende miljöfrågor och vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av
inventeringen

§8

Rapporter från kommittéerna

8:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Förberedelserna inför SM fält & precision 2011 går enligt plan.
• Han fått förfrågningar huruvida RM Militär snabbmatch skall innefatta
damklass och om Förbundet i så fall avser att bekosta priserna.
Verkställande utskottet konstaterade att i inbjudan givna
förutsättningar härvidlag gäller.
• Det från arrangören av årets mästerskap i PPC (VM & SM) framförts
önskemål om särskild uttagningstävling för landslaget. Verkställande
utskottet konstaterade att det inte är aktuellt att införa en sådan
uttagningstävling utan att nu gällande kriterier även fortsättningsvis skall
gälla.
• Arrangören av VM PPC förklarat sig villig att avstå från tidigare beslutat
bidrag att framställa medaljer för tävlingen (5.000 kr) mot att Förbundet
svarar för priserna till landslagsmatchen. Verkställande utskottet beslöt
avböja detta erbjudande och konstaterade att tidigare beslut i frågan
gäller.
• Viss förvirring vilka regler som skall tillämpas vid VM i PPC uppstått
med anledning av att ett förslag till nya internationella regler kommer att
presenteras inom kort. Verkställande utskottet konstaterade att dessa
regler först måste översättas och godkännas av Förbundet innan de
kan börja tillämpas. Delegerades till Regelkommittén att handlägga
godkännandefrågan. Beslöts att SM och VM i PPC skall genomföras i
enlighet med vid tävlingstillfället gällande av Förbundet godkända
regler.

8:2

Regelkommittén

Bo Walger rapporterade att Regelkommittén sammanträtt den 26 februari och
vid detta sammanträde åtgärdat de frågor som hamnat på dess bord med
anledning av förra årets Förbundsmöte. Han informerade vidare att
Regelkommittén sammanträder den 18 mars för att fastställa arbetsmetodiken
avseende SHB upplaga 14.
8:3

Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Nya provhäften och ändringstryck avseende Grundutbildningen är klara.
Dessa förklarades gälla med omedelbar verkan.
• Han fått ett erbjudande avseende utbildningsmaterial mental träning.
Efter att ha diskuterat frågan konstaterade Verkställande utskottet att
Utbildningskommittén måste ta ett helhetsgrepp avseende Förbundets
utbildningsmaterial, inklusive frågan om mental träning. Uppdrogs åt
Claes-Håkan Carlsson att inom kommitténs ram genomföra denna
översyn samt att hålla kontakten med vederbörande.

§9

Övriga frågor

9:1

Regler avseende pistolskyttekortet
Sekreteraren presenterade, på förekommen anledning, en PM ”Medlemskap
och Pistolskyttekort” (bilaga originalprotokollet). Efter att ha diskuterat frågan
konstaterade Verkställande utskottet att
• Regelverket avseende pistolskyttekortet behöver ses över.
• Dessa regler bör föras in som bilaga i SHB
Uppdrogs åt sekreteraren att utarbeta ett förslag att föreläggas
Förbundsstyrelsen den 9 april.

9:2

Skrivelse från Västerås Pistolskyttar
Sekreteraren anmälde att en skrivelse inkommit från Västerås Pistolskyttar
avseende lämplighetsprövning inför medlemskap i skytteförening.
Verkställande utskottet konstaterade att skrivelsen till innehållet
överensstämmer med motion 2 varför frågan kommer att behandlas på
Förbundsmötet. Beslöts därför att lämna skrivelsen utan åtgärd samt
uppdrogs åt sekreteraren att meddela Västerås Pistolskyttar beslutet.

9:3

Rabatt SHB
Sekreteraren rapporterade att han mottagit önskemål från ett antal föreningar
om mängdrabatt avseende SHB. Frågan diskuterades. Beslöts att lämna en
mängdrabatt på 10% vid beställning av femton eller fler exemplar av SHB.
Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan och skall snarast offentliggöras i
NP, föreningsutskick och på hemsidan.

9:4

SM pistolskytte för hemvärnsmän
Nils-Anders Ekberg och Mike Winnerstig redogjorde för läget. Diskuterades
frågans fortsatta handläggning i enlighet med bilaga till originalprotokollet.

§ 10 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

