SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 2/13

2013-04-06

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

Mike Winnerstig

Adjungerad :

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 1/13 justerades och lades till handlingarna.

§2

Förberedelser Förbundsmöte och Kretskonferens 2013
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Behandlades inkomna motioner i
enlighet med bilaga till originalprotokollet. Diskuterades teman för
kretskonferensen.

§3

Vapenlagstiftningsfrågor
Diskuterades vapenutredningen och åtgärder med anledning av densamma.

§4

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§5

Rapporter från kommittéerna

5:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att arbetet inom kommittén fortlöper enligt
plan

5:2

Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att arbetet inom kommittén fortlöper enligt plan.

5:3

Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Riksinstruktörskonferens kommer att genomföras i Stockholm den 28/4.
• Kompletterande Kretsinstruktörsutbildning kommer att genomföras 1820/10 i Stockholm.
• Kretsinstruktörskonferens kommer att genomföras i Stockholm helgen 78/12
• Arbetet med utbildningsmaterialet för banläggare kommer att initieras vid
Riksinstruktörskonferensen. Materialet kommer att sändas till
Tävlingskommittén och Regelkommittén på remiss innan det går i tryck.

§6

Övriga frågor

6:1

Sekreteraren påtalade behovet av smärre kompletteringar i Förbundets
medaljreglemente. Beslöts hänskjuta ärendet till styrelsen och uppdrogs åt
sekreteraren att vidta vissa förberedande åtgärder.

6:2

Diskuterades tidpunkt för det tvådagarsmöte (konferens och
styrelsesammanträde) som enligt FS beslut 2013-02-03 skall genomföras
årligen med början 2013. Beslöts föreslå styrelsen att det utlysta

styrelsesammanträdet den 30/11 utgår och ersätts med konferens och
styrelsesammanträde den 23-24/11.
6:3

Bo Walger rapporterade att han tillsammans med Bengt Flodin tagit fram ett
förslag med anledning av den förfrågan Förbundet mottagit från en grupp
hemvärnsmän avseende möjligheten att få delta i Förbundets tävlingar i
övningssyfte inför Militära mästerskapen (Ref VU 2013-01-27). Bilaga
originalprotokollet.
Beslöts hänskjuta förslaget till styrelsen för beslut

§7

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

