SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 2/14

2014-03-29

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

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 1/14 justerades och lades till handlingarna.

§2

Ekonomi
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att
Förbundets ekonomi är stabil.

§3

Förberedelser Förbundsmöte och Kretskonferens 2014
Sekreteraren redovisade Verksamhetsberättelse 2013 och Verksamhetsplan
2015. Diskuterades teman för kretskonferensen.

§4

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig rapporterade att han, tillsammans med representanter för
Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Jägarförbundet uppvaktat
ansvarig statssekreterare på Justitiedepartementet Martin Valfridsson den 28
mars. En lagrådsremiss med anledning av SOU:2013:7 är behandlas nu av
statsrådsberedningens samordningskansli.
Han rapporterade även att Förbundet numera är medlem i WFSA (The World
Forum on Shooting Activities) och därmed får direkt information avseende den
internationella utvecklingen i för oss viktiga frågor.

§5

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§6

Rapporter från kommittéerna

6:1

Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg rapporterade att arbetet inom kommittén fortlöper enligt
plan.

6:2

Regelkommittén
Bo Walger rapporterade att arbetet inom kommittén fortlöper enligt plan.

6:3

Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att Riksinstruktörskonferens genomfördes
den 22 mars. Vid konferensen diskuterades möjligheten att genomföra
regionala kretsinstruktörsutbildningar och regionala
kretsinstruktörskonferenser. Samtliga Riksinstruktörer såg positivt på en sådan
utveckling. Dock kom inte konferensen fram till något slutgiltigt koncept i
frågan. Då konceptet fordrar viss regional samordning beslöts att i framtiden
förlägga Riksinstruktörskonferensen till hösten (oktober).

Då det visat sig att det på sina håll varit svårt att få kontakt med SISU har
kommittén tagit kontakt med SISU Riks. Detta har lett till att vi nu har en
central kontaktperson, Maria Gidlund, som deltog i konferensen. Kommittén
kommer att, efter fortsatt dialog med Maria, sammanställa information i
ärendet att sändas ut till kretsar och kretsinstruktörer.
Arbetet med utbildningsmaterialet för banläggare fortsätter enligt plan.
Materialet kommer att sändas till Tävlingskommittén och Regelkommittén på
remiss innan det går i tryck. Vidare kommer ytterligare två särtryck ur
Kretsinstruktörspärmen att framställas under året.
Diskuterades huruvida skyttar som vid tävling i Sverige representerar utländsk
förening måste ha pistolskyttekort. Beslöts uppdra åt Regelkommittén att se
över premisserna för utländska skyttars deltagande i tävlingar i dess helhet
och föreslå FS eventuella korrigeringar i nästa upplaga av SHB.
§7

Övriga frågor

7:1

Sekreteraren anmälde att önskemål framförts att komplettera
påbyggnadsmärket i fältskytte med emaljerad krans och stjärnor och föreslog
att så skulle ske. Beslöts i enlighet med förslaget och uppdrogs åt kansliet att
verkställa beslutet.

7:2

Bo Walger rapporterade att NM i fältskjutning genomförs i Döderhult den 13
september. Uttagning genomförs i Överum den 2-3 augusti.
Han rapporterade vidare att man kommit överens om ändrad
lagsammansättning. Detta innebär fyra seniorer, fyra damer, fyra juniorer och
tre ledare. Vidare har man kommit överens om att arrangerande lands
särskiljningsregler skall tillämpas.

§8

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz
sekreterare

Nils-Anders Ekberg
ordförande

