SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 3/12

2012-09-08

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 2/12 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget.

§3

Sammanträdesplan 2012
Sekreteraren presenterade förslag till sammanträdesplan för 2012. (Bilaga
originalprotokollet). Beslöts att förelägga Förbundsstyrelsen förslaget för
beslut.

§4

Utvärdering SM 2012
Nils-Anders Ekberg redovisade årets SM i enlighet med bilaga
originalprotokollet.
Sekreteraren rapporterade att tre skrivelser inkommit avseende säkerhet i
samband med vapenhantering. Beslöts hänskjuta denna fråga till
Regelkommittén för utredning.

§5

SM status Militär snabbmatch
Efter att ha diskuterat frågan konstaterade Verkställande utskottet att RM i
Militär snabbmatch visar ett stabilt deltagarantal på drygt 100 starter. Beslöts
föreslå Förbundsstyrelsen att grenen får SM status från och med 2013.
Klassindelning och lagtävlingar i enlighet med Skjuthandbokens bestämmelser
för SM precision och fält.

§6

Åtgärder med anledning av Förbundsmötet 2012
Diskuterades arbetsfördelning avseende åtgärder som måste vidtas med
anledning av beslut fattade av Förbundsmötet.

§7

Vapenlagstiftningsfrågor
Ordföranden rapporterade från möte den 27 augusti med Peter Thorsell, RPS.
(Bilaga originalprotokollet).
Mike Winnerstig rapporterade att han och GS träffat vapenutredningens
sekreterare Charlotte Biörklund Uggla den 6 september och därvid utförligt
redogjort för Förbundets inställning i dessa frågor. Förbundet har, i likhet med
övriga berörda organisationer kallats till en hearing i frågan den 1 november.
Sekreteraren rapporterade att han kommer att kalla Skytteorganisationernas
Samarbetsdelegation (SOS) till ett möte i oktober med anledning av
vapenutredningen.

§8

Utbildningsfrågor
Sekreteraren rapporterade att
• Intresset för höstens kretsinstruktörsutbildningar varit så stort att det
visat sig nödvändigt att lägga in ytterligare ett utbildningstillfälle i

december. Verkställande utskottet bemyndigade Utbildningskommittén
att, i samråd med GS, fastställa tid och plats för detta utbildningstillfälle
samt att vidta övriga för projektets genomförande nödvändiga åtgärder.
• Den nya versionen av ”Pistolskyttekortet-Grundutbildning” kommer att
finnas tillgänglig från och med den 1 oktober.
§9

Hemsidan
Bo Walger presenterade förslag till hantering av Hemsidans ”köp &
säljfunktion” samt förbättringar av funktionen ”nyhetsbrev”. Förslaget vann
Verkställande utskottets gillande.

§ 10 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.
§ 11 Rapporter från kommittéerna
11:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Samtliga mästerskapstävlingar genomförts enligt plan 2012.
• EM i PPC genomförts i Borek med stora svenska framgångar
• Möte med WA 1500 genomförts i samband med EM. Vissa regelförslag
togs, mot Förbundets uppfattning. Vidare beslöts att EM 2014 kommer
att genomföras i Oslo. Slutligen åtog sig Ekberg å Förbundets vägnar
och på förekommen anledning att ta fram förslag till standardkrav för de
internationella mästerskapen.
11:2 Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att kommittén behandlat ett antal dispensärenden
samt att han under hösten kommer att kalla kommittén till ett möte för att
behandla inkomna ärenden och åtgärder utifrån beslut fattade av
Förbundsmötet.
11:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att arbetet med utbildningsmaterial löper
enligt plan.
§ 12 Övriga frågor
12:1 Landslagets deltagande i VM PPC
Diskuterades förslag avseende ekonomiskt stöd till landslagsskyttarna
(lagmedlemmarna) i samband med VM PPC. (Bilaga originalprotokollet).
Uppdrogs åt GS att göra vissa kompletteringar samt beslöts att förelägga
Förbundsstyrelsen förslaget för beslut.
12:2 Utvidgat FS den 1-2 december
Nils-Anders Ekberg redogjorde för arbetsläget (§ 16:5 FS 2012-04-14).
Förberedelserna går enligt plan och förslag till slutlig plan kommer att
föreläggas Förbundsstyrelsen den 6 oktober.
12:3 FMI
Bo Walger rapporterade att utbildning av ytterligare fyra FMI kommer att
genomföras 1-7 oktober. I samband med detta kommer repetitionsutbildning
att genomföras med övriga FMI. Uppdrogs åt sekreteraren att undersöka
möjligheterna av ett besök av Förbundsordföranden i samband med detta
evenemang.

12:4 Rikshemvärnschefens Pistolmästerskap
Anders Khemi rapporterade att tävlingen genomförts med stöd av Norrbottens
Pistolskyttekrets i Boden. Mästerskapet bestod av Militär snabbmatch och
Fältskytte. Totalt deltog 32 hemvärnsmän. Uppdrogs åt Khemi att se till att Ulf
Hansson får ett reportage från tävlingen att publiceras i Julnumret av NP.
§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

