SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 3/14

2014-09-20

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 2/14 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget.

§3

GS frågan
Mike Winnerstig redogjorde för arbetsläget.

§4

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig rapporterade från möte mellan RPS och
skytteorganisationerna den 2 september. Diskussionerna rörde huvudsakligen
ny blankett för föreningsintyget. Thorsell lämnade vid mötet förslag till sådan
blankett. Verkställande utskottet diskuterade förslaget i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.

§5

Styrelsekonferensen den 27 september
Mike Winnerstig redogjorde för konferensens upplägg. Huvudteman blir
• Förbundets målsättningsdokument. Meningen är att resultatet av de två
senaste konferenserna skall kodifieras i ett dokument som sedan skall
presenteras på Förbundsmötet 2015.
• Uppföljning av Birgitta Rundbergs kretsutredning
• Kommunikationsplan

§6

Uppdrag från Förbundsmötet 2014
Vid årets Förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att utreda frågan om hölsteroch väskkrav vid fältskytte. Styrelsen uppdrog till regelkommittén, förstärkt
med Mike Winnerstig, Lars T Anderson och Göran Lindskog, att handlägga
detta uppdrag.
Bo Walger rapporterade att regelkommittén vid ett möte den 19 september
tagit fram en plan för uppdragets genomförande och presenterade den
samma. Planen vann Verkställande utskottets gillande.

§7

Sammanträdesplan 2015
Sekreteraren presenterade förslag till sammanträdesplan 2015 (Bilaga 1).
Beslöts att förelägga styrelsen planen för fastställande.

§8

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

§9

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 10 Rapporter från kommittéerna
10:1 Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att
• Årets mästerskapstävlingar genomförts planenligt och med ökat
deltagarantal
• Det finns arrangörer till samtliga mästerskapstävlingar 2015
10:2 Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att arbetet inom kommittén fortlöper enligt plan.
10:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
• Riksinstruktörskonferens kommer att genomföras den 25 oktober.
Huvudtema blir landsdelsvis planering av utbildningsverksamheten.
• Särtryck 3 ”Skjutträning och träningslära” nu finns till försäljning och att
ambitionen är att särtryck 4 ”skjutställningar” skall komma ut före
årsskiftet.
§ 11 Övriga frågor
11:1 Sekreteraren anmälde att Owe Salomonsson inkommit med en skrivelse
avseende klassammanslagning vid årets SM i springskytte. Ärendet
behandlades enligt bilaga originalprotokoll. Verkställande utskottet
konstaterade att tävlingsledningen agerat i enlighet med bestämmelserna i
SHB och att skrivelsen därför inte föranleder några åtgärder.
11:2 Sekreteteraren anmälde att en skrivelse inkommit från Linda Svensson
angående inställt Svenskt mästerskap för lag damer i militär
snabbmatch.(bilaga originalprotokollet). Beslöts att överlämna ärendet till
Regelkommittén och uppdrog åt denna att besvara skrivelsen.
11:3 Konstaterades att nästa års SM precision & fält blir det sjuttiofemte i
ordningen. Diskuterades om Förbundet på något sätt skulle uppmärksamma
detta. Uppdrogs åt Tävlingskommittén att, i samråd med Värmlandskretsen,
utreda frågan.
§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz
sekreterare

Nils-Anders Ekberg
ordförande
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