SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 1/12

2012-01-22

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

Anmält förhinder:

Mike Winnerstig

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 4/11 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren rapporterade att bokslutsarbetet påbörjats samt att Förbundet
beviljats fortsatt organisationsstöd från Försvarsmakten för år 2012.

§3

Förbundsmöte och kretskonferens 2012
Sekreteraren rapporterade att
• Kretskonferensen och Förbundsmötet genomförs den 9-12 juni på
Nordic Sea Hotel i Stockholm och nödvändiga bokningar gjorts.
• Sammanlagt fyra motioner till årets Förbundsmöte inkommit (22/1)
• Han gått igenom fjolårets Förbundsmötesprotokoll med inriktning på
eventuella uppdrag till styrelsen. Bilaga originalprotokollet.

§4

Samarbete med SvSF
Sekreteraren redogjorde för läget avseende pågående diskussioner rörande
för de båda organisationerna gemensamma frågor. Bilaga originalprotokollet.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren informerade om lagrådsremissen ”Vissa åtgärder mot illegala
vapen” (Kazimir 2). Lagrådsremissen rör uteslutande frågor som låg inom
ramen för utredarens uppdrag och innehåller så vitt han kan bedöma ingenting
som kan påverka vår verksamhet negativt. Han har emellertid för säkerhets
skull bett Förbundsjuristen om en PM i frågan. Däremot har regeringen
beslutat tillsätta en ny vapenutredning som uppenbarligen är initierad med
anledning av sommarens händelser i Norge.
Diskuterades licensfrågans utveckling och åtgärder med anledning av
densamma. Uppdrogs åt sekreteraren att successivt informera rörelsen om
ärendets utveckling via nyhetsbrev.

§6

Relationer till Försvarsmakten
Bo Walger redogjorde för arbetsläget avseende
Försvarsmaktsinstruktörerna (FMI)
FMI har under 2011 utbildat 80 elever i samband med GU-F. År 2012
beräknas ytterligare 150 elever att utbildas varför ytterligare sju FMI utbildats
under 2011. Förbundet disponerar därmed 27 FMI. Förbundets FMI har
genomgående fått positiv kritik för sina insatser.
Ammunitionsmän

I nuläget har 21 intresseanmälningar kommit in. De som anmält intresse
kommer att kallas till en informationsdag i mars och utbildningen beräknas
genomföras under hösten.
Anders Khemi redogjorde för arbetsläget avseende mästerskap för HV i
pistolskytte. Uppdrogs åt Khemi att fortsätta dialogen och därvid framhålla att
villkoren enligt protokoll FS 2011 § 10 utgör en förutsättning för tävlingens
genomförande.
§7

Riskhantering och kriskommunikation
Claes-Håkan Carlsson redogjorde för arbetsläget
• Ett ”föreningspaket” innehållande de grundfakta varje förening måste
känna till har sänts ut med föreningsutskick och lagts ut på hemsidan.
• Ett ”kretspaket” som är avsett som stöd för kretsarna vid vidareutbildning
av föreningarna har tagits fram och lagts ut på hemsidan med undantag
av den utlovade handboken som är under framställande.
Konstaterades att Förbundet därmed står väl rustat i detta avseende.

§8

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§9

Rapporter från kommittéerna

9:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Samtliga mästerskapstävlingar genomförts enligt plan 2011 och att det
finns arrangörer till samtliga mästerskap i år.
• Långtidsplanen för mästerskapstävlingarna kommer att tas upp som
särskild fråga på kretskonferensen.

9:2

Regelkommittén
Bo Walger anmälde att han fått förfrågan hur bestämmelsen punkt 9 i bilaga 8
SHB skall tolkas. Verkställande utskottet fastställde efter att ha diskuterat
frågan att uppfyllda fordringar för guldmärket (motsvarande) för föreningsintyg
är giltiga 24 månader från det datum fordringarna uppfyllts helt.

9:3

Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att arbetet med utbildningsmaterialet för
kretsinstruktörer löper enligt plan. Ett uppföljningsmöte i frågan kommer att
genomföras den 31 januari. Carlsson presenterade även en utbildningsplan för
Förbundet (Bilaga originalprotokollet). Verkställande utskottet godkände
planen och uppdrog åt Utbildningskommittén att i samråd med sekreteraren
detaljplanera i enlighet med planen samt åt den senare att i samband med
bokslutet reservera medel för planens genomförande.

§ 10 Övriga frågor
10:1 Landslagets deltagande i VM PPC
Diskuterades principerna för ekonomiskt stöd till landslagsskyttarna
(lagmedlemmarna) i samband med VM PPC. Konstaterades att två aspekter
måste beaktas nämligen rättviseaspekten och den ekonomiska aspekten.
Uppdrogs åt Nils-Anders Ekberg att, i samråd med sekreteraren, ta fram ett
förslag till bestämmelser i ärendet.
10:2 PPC reglementet
Sekreteraren anmälde att förslag till PPC reglemente sändes ut till
Förbundsstyrelsen för påseende den 11 januari. Verkställande utskottet

konstaterade att då inga avvikande synpunkter inkommit är reglementet att
betrakta som fastställt. Uppdrogs åt Bo Walger att snarast lägga ut
reglementet på hemsidan. Beslöts att trycka upp reglementet som särtryck till
SHB och sända ut ett gratisexemplar till samtliga kretsar och föreningar.
Uppdrogs åt sekreteraren att verkställa beslutet.
10:3 Årsrapportsystemet och Mac
Sekreteraren anmälde att kansliet har fått (ett fåtal) förfrågningar om Mac
anpassning av årsrapportsystemet. Konstaterades att frågan inte är akut och
att det finns en ekonomisk aspekt. Beslöts att hänskjuta frågan till pågående
utredning avseende medlemsadministrativt program att beaktas i detta
sammanhang.
10:4 Utredning utvidgning av antalet Frivilliga försvarsorganisationer
Sekreteraren informerade om att regeringen tillsatt en utredning avseende
möjligheten att utvidga den frivilliga försvarsverksamheten att omfatta veteran
och anhörigorganisationer.(Fredsbaskrarna, Soldathemsförbundet och
Individzon) samt att han på förfrågan gett klartecken att frågan handläggs
gemensamt av de frivilliga försvarsorganisationerna inom ramen för Frivilliga
försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS)
10:5 Önskemål från Landsdel Syd
Sekreteraren rapporterade att Landsdel Syd framfört vissa önskemål
avseende fasta positioner för krets & landsdelsmästerskap.
Bilagaoriginalprotokollet. Verkställande utskottet delar i princip de framförda
synpunkterna men vissa detaljer måste utredas ytterligare. Uppdrogs åt
Tävlingskommittén att utreda frågan vidare.
§ 11 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

