SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 4/14

2014-11-15

Närvarande ledamöter: Nils-Anders Ekberg (ordförande), Anders Khemi, Lars T
Andersson, Claes-Håkan Carlsson och Mike Winnerstig (§§
7 och 8)
Adjungerade:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 3/14 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget.

§3

GS frågan
Sekreteraren rapporterade att information i frågan lagts ut på hemsidan och
sänts ut med kretsutskick. Detta kommer att följas upp med presentation av
Nils-Anders Ekberg i NP 4/2014.

§4

Lokalfrågan
Sekreteraren rapporterade att Försvarsmaktens kontrakt avseende
Östhammarsgatan går ut 2017-06-30. Kontraktet kommer inte att förlängas då
fastigheten skall byggas om till bostadsrätter. De på Östhammarsgatan
lokaliserade frivilliga försvarsorganisationerna kommer att ta frågan om
ersättningslokaler med PROD FRIV.

§5

Medlemsadministrativt program
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren redogjorde för arbetsläget avseende ny blankett för
föreningsintyget. Efter att frågan ingående diskuterats mellan berörda
organisationer (SPSF, SvSF, SSSF och SDSF) sändes ett gemensamt förslag
in till RPS. (Bilaga till originalprotokollet). Frågan kommer att diskuteras vid
möte med RPS den 20 november. Konstaterades att blanketten måste
kompletteras med förklaringar och direktiv avseende dess tillämpning. En
absolut förutsättning för att de berörda organisationerna skall ställa sig bakom
en ny blankett är att dessa förklaringar och direktiv får en utformning vi kan
acceptera.

§7

Uppdrag från Förbundsmötet 2014
Vid årets Förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att utreda frågan om hölsteroch väskkrav vid fältskytte (motion 2). Anders Khemi presenterade
regelkommitténs förslag till lösning (Bilaga originalprotokollet). Förslaget vann
Verkställande utskottets gillande. Dock behövs vissa smärre korrigeringar
varefter förslaget kommer att överlämnas till styrelsen för fastställande att
förelägga Förbundsmötet som proposition.
Uppdrogs åt Regelkommittén att till nästa VU sammanträde se över
resterande uppdrag (Ändrad åldersgräns för kaliber .32, ändrade

bestämmelser särskjutning fältskytte och komplettering bestämmelser
springskyttemärket) och lämna förslag till lösning.
§8

Skjuthandboken och Regelboken PPC
Styrelsen har tidigare diskuterat möjligheten att infoga Regelboken PPC i
Skjuthandboken. Bo Walger presenterade sin utredning avseende för- och
nackdelar med en sådan åtgärd.(Bilaga originalprotokollet) Efter att ha
diskuterat frågan ingående beslöt Verkställande utskottet att föreslå styrelsen
att Regelboken PPC skall inarbetas i SHB från och med upplaga 16.

§9

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 10 Rapporter från kommittéerna
10:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att Dalarnas pistolskyttekrets avböjt
arrangörskapet rörande SM PPC 2015. Tävlingskommittén arbetar med
frågan. Till övriga mästerskapstävlingar 2015 finns arrangörer.
10:2 Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att arbetet inom kommittén fortlöper enligt plan.
10:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Riksinstruktörskonferens genomfördes den 25 oktober. Konferensen
beslöt att genomföra landsdelsvisa kretsinstruktörskonferenser under
2015 och till dessa bjuda in representanter från SISU. Syftet med dessa
konferenser är dels att samordna utbildningsverksamheten i
landsdelarna och dels att etablera ett bra samarbete med SISU på
kretsnivå. Landsdel Syd genomför sin konferens den 24 januari 2015.
• Särtryck 4 ”Skjutställningar” kommer att finnas till försäljning från den 19
december.
§ 11 Övriga frågor
11:1 Sekreteraren presenterade ett dokument ”Grundvärden landsdelskonferenser”
Bilaga originalprotokollet.
11:2 Bo Walger informerade att nya Säk B nu är klar och kommer att gälla från den
1 januari 2015. Den nya upplagan innehåller en del för pistolskyttet positiva
ändringar och kommer att skickas ut till samtliga kretsar och föreningar med
föreningsutskick i januari. Vidare kommer nya SäkB att läggas ut på SvSF:s
hemsida med länk på Förbundets hemsida. Detta för att säkerställa att
eventuella tillägg eller ändringar med automatik slår igenom.
§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz
sekreterare

Nils-Anders Ekberg
ordförande

