SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 1/13

2013-01-27

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 4/12 justerades och lades till handlingarna.

§2

Förberedelser Förbundsmöte 2013
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget.
Behandlades inkomna motioner i enlighet med bilaga till originalprotokollet.

§3

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren informerade att Vapenutredningen lämnar sitt förslag till
Justitieministern den 31 januari klockan 10.00 och att förslaget därefter läggs
ut på regeringens hemsida. Information kommer att lämnas via hemsidan och
NP.

§4

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§5

Rapporter från kommittéerna

5:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att mästerskapstävlingarna 2013 genomförs
enligt följande
• SM Fält & precision
Norrbottenskretsen
• SM Magnumfält
Stockholmskretsen
• SM Springskytte
Stockholmskretsen
Däremot saknas i nuläget arrangör till SM PPC. Kommittén arbetar med
frågan.
Claes Håkan Carlsson anmälde att Värmlandskretsen vill arrangera SM i
Militär snabbmatch i samband med SM i Sunne 2015.
Ekberg rapporterade vidare att en första uttagningstävling avseende
Nationslaget till VM i PPC genomförts.

5:2

Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att kommittén sammanträder den 2 februari. Syftet är
att planera arbetet med SHB upplaga 15. Säkerhetsfrågorna äger prioritet.

5:3

Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Kretsinstruktörsutbildning genomförts på tre täter under 2012 med gott
resultat. Då inte alla kretsinstruktörer genomgått utbildningen och då
vissa kretsar fortfarande har vakanser kommer ytterligare en utbildning
att genomföras under 2013. Under 2013 är även en
riksinstruktörskonferens planerad.

• Utbildningshäfte föreningsinstruktörer kommer att finnas tillgängligt
senast den 28 februari.
§6

Övriga frågor

6:1

Nils-Anders Ekberg presenterade rapport från målmodellering med styrelsen
den 1 december 2012 (kopia originalprotokollet). Verkställande utskottet
konstaterade att rapporten speglar väl vad styrelsen kom fram till och uppdrog
åt sekreteraren att sända ut rapporten till FS ledamöter inför sammanträdet
den 3 februari.

6:2

Sekreteraren anmälde att Försvarsmakten anmält intresse att, i
rekryteringssyfte, närvara vid SM Fält & precision. Verkställande utskottet
beslöt att gå Försvarsmakten till mötes i denna fråga samt att det är
arrangerande krets (motsvarande) skyldighet att ställa plats för informationstält
till Försvarsmaktens förfogande utan kostnad.

6:3

Bo Walger anmälde att Töreboda inkommit med en skrivelse i vilken man
vädjar att Förbundet skall bevilja någon slags övergångsregel avseende de
nya reglerna för tryckluftstuber. Verkställande utskottet konstaterade att, då
reglerna utfärdats av myndighet, Förbundet inte har möjlighet att tillmötesgå
Töreboda. Uppdrogs åt Bo Walger att utreda frågan närmare och därefter dels
svara Töreboda och dels lägga ut information om vad som gäller på hemsidan.

6:4

Bo Walger rapporterade att han fått en förfrågan från en grupp militärer (icke
medlemmar i Förbundet) huruvida det är möjligt att delta i Förbundets tävlingar
i träningssyfte inför Militära mästerskapen. Verkställande utskottet konstaterar
att detta inte är generellt möjligt och att det naturliga är att berörda personer
ansöker om medlemskap i till Förbundet ansluten förening. Dock borde det
vara möjligt att i grupp delta utom tävlan men då efter överenskommelse med
berörd tävlingsarrangör.

§7

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

