SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 4/12

2012-11-17

Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande), Anders Khemi, Nils-Anders
Ekberg, Claes-Håkan Carlsson och Förbundsordförande
Stefan Kristiansson (t.om § 2).
Adjungerad :

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 3/12 justerades och lades till handlingarna.

§2

Föreningsärende
Bilaga originalprotokollet.

§3

Styrelsesammanträde & Framtidskonferens 1-2/12
Nils-Anders Ekberg redogjorde för arbetsläget. Evenemanget kommer att
genomföras på Scandic Star Hotell i Sollentuna med konferens den 1/12 och
styrelsemöte den 2/2.

§4

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren redogjorde för läget avseende Vapenutredningen. I likhet med
övriga berörda organisationer var Förbundet kallat till en slutlig hearing den 1
november. Utifrån vad där framkom har de fyra skytteorganisationerna
(Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska
Svartkrut Skytte Federationen och IPSC Sverige) skickat in en gemensam
skrivelse till utredningen. Skrivelsen har lagts ut på hemsidan. Utredningen
kommer nu att slutföra sitt uppdrag och lämna sitt förslag till
Justitiedepartementet senast 31/1 2013. Sedan kommer departementet i
vanlig ordning att bereda ärendet vilket inkluderar att berörda organisationer
får förslaget på remiss.

§5

Kretsinstruktörsutbildning
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att Kretsinstruktörsutbildning genomförts i
Vindeln 28-30/9 (9 elever) och Skövde 26-28/10 (24 elever). En tredje
utbildning genomförs i Stockholm 7-9/12 med 15 anmälda elever.
Erfarenheterna från utbildningen är genomgående positiva vilket bekräftas av
genomförd kursutvärdering. Fokus ligger nu på att få utbildningsmaterialet för
föreningsinstruktörer klart i syfte att få igång utbildning av föreningsinstruktörer
på bred front under 2013.

§6

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§7

Rapporter från kommittéerna

7:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Arrangör saknas för nästa års SM i PPC och Magnumfältskjutning.
• EM i PPC 2014 tilldelats Norge
• Slututtagning av representationslaget till VM PPC i Australien kommer att
genomföras under våren 2013.

7:2

Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att kommittén sammanträder fredagen den30
november.

§8

Övriga frågor

8:1

Förseningsavgifter
Sekreteraren informerade att på förekommen anledning att viss förvirring
uppstått vad gäller kretsarnas rätt att ta ut förseningsavgift om föreningarna
dröjer med att betala in fastställd kretsavgift. Efter att ha dryftat frågan med
Förbundsjuristen har han meddelat berörda parter följande

•
•

Det gäller att hålla isär två saker
Kretsårsmötets beslut att ta ut avgift vid försenad betalning
De avgifter kretsen kan ta ut när den driver in förseningsavgiften
Om Kretsårsmötets beslut har kommit till i riktig ordning och föreningarna fått
del av beslutet kan det tillämpas. Beslutet går att överklaga till Förbundet.
När avgiften skall drivas in börjar inkassolagen, inkassoförordningen och lagen
om ersättning för inkassokostnader att gälla även för en krets som vill driva in
pengar från en förening. Kretsen kan då ta ut max 50 kr för att påminna
föreningen och max 160 kr för själva inkassokravet.

§9

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

