SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 3/13

2013-08-31

Närvarande ledamöter: Nils-Anders Ekberg (ordförande), Anders Khemi, ClaesHåkan Carlsson, Lars T. Andersson och Mike Winnerstig
(tom §5)
Adjungerade:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 2/13 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget

§3

Medlemsärende
Bilaga originalprotokollet.

§4

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig redogjorde för läget avseende SOU 2013:7 Skärpningar i
vapenlagstiftningen och presenterade en strategi för uppföljning av ärendet.

§5

Handledning i medlemsantagning
Lars T. Andersson presenterade arbetsgruppens förslag till handledning. Detta
diskuterades ingående. Beslöts att göra smärre korrigeringar i förslaget och
därefter förelägga Förbundsstyrelsen handledningen för fastställande.
Uppdrogs åt Andersson att, i samråd med generalsekretaren, korrigera
handledningen i enlighet med Verkställande utskottets beslut.

§6

Sammanträdesplan 2014
Sekreteraren presenterade sammanträdesplan 2014 (Bilaga
originalprotokollet). Beslöts att, med smärre korrigeringar,
förelägga Förbundsstyrelsen sammanträdesplanen för fastställande.

§7

Uppföljningsärenden
Sekreteraren presenterade en uppställning över ärenden som måste
behandlas med sikte på kretskonferensen och Förbundsmötet 2014.
• Att av Förbundsmötet beslutade regeländringar förs in i SHB upplaga 15
• Att nödvändiga ändringar i bilagorna till SHB upplaga 15 förs in. Beslöts
att generalsekreteraren (i förekommande fall med stöd av
Förbundsjuristen) svarar för bilagorna 1, 3, och 7 och att eventuellt
behov av ändringar i bilaga 8 tas upp i Förbundsstyrelsen vid nästa
sammanträde. I övrigt handläggs bilagorna av Regelkommittén.

§8

Samarbete SPSF-SvSF
Sekreteraren anmälde att han mottagit förslag från SvSF avseende en
formalisering av samarbetet organisationerna emellan. Verkställande utskottet
beslöt efter att ha diskuterat förslaget att hänskjuta frågan till
Förbundsstyrelsen. Bilaga originalprotokollet.

§9

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 10 Rapporter från kommittéerna
10:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Årets mästerskapstävlingar genomförts enligt plan.
• SM fält & precision 2014 genomförs på Kvarn och SM Militär
snabbmatch, i anslutning därtill, i Linköping. Arrangör för dessa
mästerskap är Östergötlands pistolskyttekrets. SM PPC genomförs i
Hagfors med Värmlandskretsen som arrangör. Vad gäller SM i
Magnumfältskjutning och springskytte är arrangör ännu inte utsedda.
Ekberg informerade också att inget årsmöte kommer att genomföras i
samband med VM PPC varför han kommer att delegera uppdraget att vara
lagledare åt därtill lämpad person.
10:2 Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att fokus för närvarande ligger helt på SHB upplaga
15.
10:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Kompletterande Kretsinstruktörsutbildning kommer att genomföras 1820/10 i Stockholm.
• Kretsinstruktörskonferens kommer att genomföras i Stockholm den 7/12.
• Arbetet med särtryck ur Kretsinstruktörspärmen går enligt plan.
§ 11 Övriga frågor
11:1 Ordföranden väckte frågan om Förbundet skulle kandidera som arrangör för
VM i PPC år 2015. Grödinge Pk har anmält intresse att svara för
evenemanget. Beslöts att Förbundet skall kandidera, förutsatt att inget annat
europeiskt land som inte tidigare stått som arrangör för VM kandiderar.
Uppdrogs åt ordföranden att vidta nödvändiga åtgärder.
11:2 Skrivelse har inkommit från Torben Rundqvist, Vårgårda PSK, angående SM
PPC, där han och Thomas Svensson, Linköpings Skf, nått identiska resultat i
klass Service Revolver och inte kan särskiljas enligt Skjuthandboken.
Rundqvist hemställer att förstaplatsen skall delas. VU beslöt att bifalla
hemställan och tilldela både Rundqvist och Svensson guldmedalj.
Konstaterades vidare att särskiljningsreglerna avseende PPC kan behöva ses
över. Uppdrogs åt kansliet att ombesörja medaljbytet, Tävlingskommittén att
korrigera resultatlistan och Regelkommittén att se över reglerna.
11:3 Bo Walger anmälde att ett dispensärende inkommit. Bilaga originalprotokollet
§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz
sekreterare

Nils-Anders Ekberg
ordförande

