SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 1/11

2011-01-30

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

Mats Stoltz (sekreterare)

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 4/10 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren rapporterade att bokslutsarbetet påbörjats samt att Förbundet
beviljats fortsatt organisationsstöd från Försvarsmakten för år 2011.

§3

Förbundsmöte och kretskonferens 2011
Sekreteraren rapporterade att
• Lokalbokningarna inför kretskonferensen och Förbundsmötet (den 1012 juni) korrigerats med anledning av att kretskonferensen utökats med
en dag.
• Sammanlagt 9 motioner till årets Förbundsmöte inkommit (30/1)
• Beställning lämnats avseende Jubileumsmedaljen. Beslöts att
informera om medaljen i NP 1/11 och uppdrogs åt sekreteraren att
verkställa beslutet. Beslöts vidare att medaljen skall lösas till
självkostnadspris i de fall förslaget inkommit från kretsar eller
föreningar.

§4

Föreningsintygets status
Ordföranden redogjorde för sakläget. Förbundets inställning är att
föreningsintyget skall räcka för att styrka aktivitet avseende ansökan om
vapenlicens. Emellertid har polismyndigheten i Västra Götaland infört en
skärpt praxis innebärande bland annat krav på tävlingsresultat. Med anledning
av detta har Förbundsledningen begärt ett möte med RPS den 7 februari.
Konstaterades att en förutsättning för att Förbundets linje skall vinna
acceptans är att föreningarna hanterar föreningsintygen i enlighet med
gällande bestämmelser (Bilaga 8 SHB). Behandlades aktuellt fall i enlighet
med bilaga originalprotokollet.
Konstaterades vidare att det förekommit att det administrativa begreppet ”aktiv
medlem” som ligger till grund för uttaxering av förbundsavgiften (den som
under året avlossat minst ett skott och / eller innehar vapenlicens avseende
pistol eller revolver) förväxlats med föreningsintygets krav på regelmässigt
aktivt deltagande i föreningens skjutningar de senaste 6 månaderna.
Uppdrogs åt sekreteraren att i nästa föreningsutskick klarlägga denna
skillnad samt understryka vikten av att gällande bestämmelser avseende
utfärdande av föreningsintyg följs fullt ut.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren rapporterade att licensinnehavare glömt att förnya sina
tidsbegränsade licenser. Uppdrogs åt sekreteraren att snarast offentliggöra
följande information på hemsidan och i NP.

Det har hänt att licensinnehavare med tidsbegränsade licenser glömt att
lämna in ny ansökan till polismyndigheten. Visserligen står det i FAP 551-3 att
Polismyndigheten bör underrätta vederbörande i god tid men det är långt ifrån
alla polismyndigheter som tillämpar detta.
Ansvaret att göra ny ansökan i så god tid att denna hinner behandlas av
polismyndigheten före giltighetstidens slut åvilar tillståndsinnehavaren.
Om så inte skett föreligger vapenbrott. (VL 9 kap) när tillståndet har gått ut.
Detta innebär att vapnet kan beslagtas och åtal väckas. Normalt torde det röra
sig om oaktsamhet vilket innebär böter eller fängelse i högst sex månader. I
lindriga fall kan åklagaren ev. medge åtalseftergift. Tingsrätten kan också
förklara vapnet förverkat.
§6

Miljöfrågor
Sekreteraren redogjorde för läget. Ambitionen är att även fortsättningsvis ligga
på framkant i miljöfrågorna. Förbundets miljövetenskapliga råd kommer därför
att sammankallas under våren för att se över Förbundets strategi i
miljöfrågorna.

§7

Samarbete med SvSF
Förbundet eftersträvar ett bra samarbete med SvSF främst vad avser
gemensamt agerande i miljö & vapenlagstiftningsfrågor samt synkronisering
av tävlingsprogrammen i syfte att undvika kollisioner. Med anledning av
personella förändringar i Skyttesportförbundets ledning har
Förbundsledningen begärt ett möte den 25 februari för att se över formerna för
samarbetet organisationerna emellan.
Med anledning av SvSF:s beslut att införa obligatoriskt pistolskyttekort (luft)
och aktivitetskort för alla skyttar som tillhör förening ansluten till SvSF (även
”dubbelanslutna” föreningar) i Svenska Ungdomscupen har följande
överenskommelse träffats med SvSF:s tillförordnade ordförande Jimmy
Persson;
Den nu pågående tävlingen startade hösten 2010. Beslutet om aktivitetskort
trädde i kraft från 1 januari 2011. Man ändrar inte reglerna under pågående
tävling. Således föreligger inget krav på aktivitetskort för Svenska
Ungdomscupen 2010-11.
Då tävlingen är ett samarrangemang mellan de båda organisationerna skall en
dialog genomföras hur frågan skall hanteras från och med tävlingen 2011-12.
Verkställande utskottets inställning är att, då tävlingen är ett samarrangemang
och tillika en viktig rekryteringstävling, bör reglerna vara lika för alla deltagare
och tävlingen således undantas från kravet på aktivitetskort.

§8

Bemanning Hemvärnsförband IO-12
Uppdraget avser 7 grupper á 3 personer, dvs sammanlagt 21 personer med
hemvist i Norrland. Uppdraget har erbjudits båda skytteorganisationerna och
Skyttesportförbundet fattar slutligt beslut i frågan den 12 februari. Intill dess
kommer PROD FRIV att kontaktas i syfte att få resterande detaljfrågor kring
uppdraget kartlagda varefter rekryteringen kommer att startas.

§9

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.
Beslöts att information om Förbundets vandringspriser skall läggas ut på
hemsidan och uppdrogs åt biträdande GS att genomföra beslutet.

§ 10 Rapporter från kommittéerna
10:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att förberedelserna inför SM 2011 går enligt
plan. Problemet är att bara halva banan är försedd med transportörer.
Alternativen är att antingen använda elektronisk markering (om det ryms inom
tävlingens ekonomiska ramar) eller att komplettera med ”levande
transportörer”. Verkställande utskottet uttalade sig för att använda elektronisk
markering om en sådan lösning är möjlig.
10:2 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Han genomfört de finjusteringar i Utbildningsmaterialet för
vapenkontrollanter han fick mandat för vid FS den 11/12 2010.
Verkställande utskottet konstaterade att Utbildningsmaterialet därmed är
fastställt och ersätter alla tidigare utbildningsmaterial för
vapenkontrollantutbildning. Uppdrogs åt Carlsson att tillsammans med
sekreteraren presentera materialet på hemsidan och i NP och därvid även
understryka att äldre versioner av utbildningsmaterial generellt inte får
användas i verksamheten.
• De nya provhäftena för pistolskyttekortet och därtill hörande facit är klara.
Vidare kommer ett insticksblad som påtalar felaktigheter i materialet
(huvudsakligen av organisatorisk art) att framställas för att bifogas
grundutbildningsmaterialet intill dess ny reviderad upplaga trycks upp.
• Han avser att kalla rikstränarna och andra berörda personer till konferens
under vårvintern i avsikt att se över Förbundets utbildningsorganisation.
Uppdrogs åt Carlsson att planera och genomföra denna konferens med
stöd av kansliet.
§ 11 Övriga frågor
11:1 Inventering av kretsarnas situation
Sekreteraren föreslog att Förbundsledningen borde kontakta kretsarna i avsikt
att skapa en bild av hur kretsarbetet bedrivs och vilka problem kretsarna
upplever. Beslöts i enlighet med förslaget och uppdrogs åt sekreteraren att
verkställa beslutet.
11:2 DDS 150 år
Sekreteraren rapporterade att Förbundet fått en inbjudan att närvara vid De
Danske Skytteforeningers 150 årsjubileum den 10 februari. Beslöts att
Förbundet skall representeras av styrelseordförande och generalsekreterare.
11:3 PPC
Nils-Anders Ekberg redogjorde för förslag till remissvar avseende WA 1500
Rule book (bilaga originalprotokollet). Beslöts att tillstyrka 2.5 – 9.2 och
avstyrka 10.1.1 och följande.
Ekberg föreslog vidare att Förbundet bekostar pikétröjor för landslaget i PPC
(sex tröjor per år) Beslöts i enlighet med förslaget förutsatt att tröjan har
Förbundet logotyp och att den godkänns av Förbundsheraldikern före
beställning.

11:4 Laseravståndsmätare för fältskytte
Beslöts att införskaffa en laseravståndsmätare för Tävlingskommitténs behov
samt uppdrogs åt Nils-Anders Ekberg att verkställa beslutet.
§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

