SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 4/13

2013-11-09

Närvarande ledamöter: Nils-Anders Ekberg (ordförande), Anders Khemi, ClaesHåkan Carlsson, Lars T. Andersson och Mike Winnerstig.
Adjungerade:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 3/13 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget

§3

Skjuthandboken
Bo Walger redogjorde för arbetsläget.
Fastställdes följande tidsplan:
Regelkommitténs förslag med kommentarer skall vara Förbundsstyrelsens
ledamöter till handa senast den 22 november. Uppdrogs åt sekreteraren att
kalla Förbundsstyrelsen till telefonsammanträde i ärendet torsdagen den 28
november klockan 19.00.
Diskuterades Militär snabbmatch. Beslöts föreslå Förbundsstyrelsen att
• Genomföra RM i Militär snabbmatch revolver från 2014 förutsatt att
arrangören har erforderlig bankapacitet. Uppdrogs åt Nils-Anders Ekberg att
kontakta arrangören i ärendet.
• Veteran Ä skall få använda stödhand i enlighet med de regler Förbundsmötet
2013 beslöt även i disciplinen Militär snabbmatch.
Sekreteraren redogjorde för korrigeringar i bilagorna till SHB i enlighet med
bilaga till originalprotokollet.

§4

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig rapporterade att han tagit initiativ till att SPSF, SvSF, SSSF
och IPSC Sverige gemensamt skall tillskriva Justitiedepartementet angående
de problem begreppet ”synnerliga skäl” vållar svenskt pistolskytte.

§5

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§6

Rapporter från kommittéerna

6:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att 2014 års mästerskapstävlingar
genomförs enligt följande;
SM PPC/Hagfors, SM Magnumfältskjutning/Hagfors, SM Militär
snabbmatch/Linköping
SM Fält & precision skall enligt preliminärt beslut genomföras på Kvarn. Dock
föreligger vissa problem varför definitivt besked i nuläget inte kan ges.

6:2

Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att fokus för närvarande ligger helt på SHB upplaga
15.

6:3

Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att Kretsinstruktörskonferens kommer att
genomföras i Stockholm den 7 december.

§7

Övriga frågor

7:1

Anders Khemi rapporterade att han varit i kontakt med SvSF angående
domänen pistolsm.se. Denna startades av Per-Anders Lasson och löper till
2014. Verkställande utskottet konstaterade att det är strategiskt viktigt att
fortsatt drift av domänen säkerställs och uppdrog åt Khemi att bevaka ärendet.

7:2

Sekreteraren anmälde att han varit i kontakt med Pistolsektionens ordförande
angående samarbete i praktiska frågor. Därvid hade möjligheten att arrangera
ett inledande telefonmöte diskuterats. Verkställande utskottet konstaterade
dock att den inledande kontakten fick formen av ett traditionellt möte.
Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta Pistolsektionen i ärendet.

7:3

Anders Khemi redogjorde för arbetsläget avseende Förbundsjackor.

§8

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz
sekreterare

Nils-Anders Ekberg
ordförande

