SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:009/15

Protokoll VU Sammanträde Nr 2/15

2015-04-11

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande), John-Åke Andersson, Lars T
Andersson och Claes-Håkan Carlsson
Adjungerade:

GS Nils-Anders Ekberg (sekreterare)
Bitr. GS Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes.

§3

Justering av föregående protokoll
Protokoll Nr 1/15 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade budgetuppföljning för 1:a kvartalet 2015. Utfallet följer budget.

§5

Medlemsadministrativt program
Lars T Andersson redogjorde för arbetsläget i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
GS redogjorde för aktuellt läge:
 Polisen i Västra Götaland (VG) har meddelat att man betraktar det beslut
om ändrade rutiner m.m. som togs under hösten 2014 som en nullitet,
d.v.s. man kommer att tillämpa den restriktiva tolkningen av ”synnerliga
skäl” fullt ut igen.
 De för oss negativa tolkningar som gjorts inom tidigare polismyndigheten
i Norrbottens län tillämpas numera inom hela den norra regionen, d.v.s.
minst ner till och med Jämtlands och Västernorrlands län.
 Vid bedömande av behov krävs i ovanstående områden att användandet
av alla innehavda målskjutningspistoler/revolvrar redovisas, även
sådana med tills vidarelicens. Bedöms aktiviteten otillräcklig på något
av dessa vapen avslås ansökan i syfte att framtvinga ”anpassning”.
Gäller även 5-årslicenser.
 Aktivitet med lånade vapen skall inte beaktas, anser VG.
 Polisen i VG har meddelat flera sökande att man inte längre hinner
sända ut påminnelser om att 5-årslicens går ut, utan att man fokuserar
på att lagföra de som glömmer. Handläggarna har ofta också erbjudit
en ”deal”; om ägaren/sökanden/den misstänkte omgående lämnar in
vapnet (i 20 kkr-klassen) för skrotning ”river vi ärendet”. GS har
kontaktat Rättsavd/Peter Thorsell i frågan, som sänt den vidare till
polismästaren. Denne förnekar att man slutat skicka ut påminnelser.

 Svea Hovrätt har i dom beslutat att den som har skäl att tro att han/hon
ska bli påmind (blivit det förut) inte kan fällas för olaga vapeninnehav
om denne glömmer att söka om nytt tillstånd.
 Sammantaget har trycket på kansliet i tillståndsärenden varit konstant
högt, vilket är en indikator på att läget är tämligen oförändrat, även om
motiven för avslag muterar hela tiden.
 Förbundsordföranden har kontaktat Rikspolischefen om ett möte, och
Mike Winnerstig samt Runar Viksten kommer att träffa chefen för
Rättsavdelningen under våren.
 Mike Winnerstig har ställt samman SPSF syn på intygsgivande och sänt
in denna till Polismyndigheten.
 GS tar i sin spalt i nästa NP upp att eventuellt överklagande av beslut
skall ske kontrollerat. Dåligt utvalda, förberedda och genomförda
överklagandeprocesser, som ofta leder till avslag, skadar oss genom att
cementera status quo.
 Kansliet har svarat på Polisens begäran om matrikelutdrag på våra
medlemsföreningar (för auktorisationstillsynen). Insänt är
föreningsnamn, SPSF-nummer, i förekommande fall
organisationsnummer, postadress och eventuell e-postadress.
§7

Målsättningsdokumentet
I Mike Winnerstigs frånvaro bordlades frågan till nästa sammanträde.

§8

Kommunikationsfrågor
Kortsiktigt gäller planering för årets olika SM. Beslöts att C-H Carlsson
kontaktar NP redaktör för samordning kring bevakningen av
MilSnabb/Fält/Prec-SM. Samordning skall vidare ske avseende publicering av
nyheter därifrån på förbundets hemsida, genom pressreleaser och i NP.
Huvudfrågan, om uppdraget kommunikationsplan, bordlades till nästa möte.

§9

Landsdelskonferenserna
Sedan föregående sammanträde har konferens genomförts i landsdel Öst
(Falun, med VU-ordf. och GS), Väst (Skövde, med styrelseordf. och GS) samt
i Syd (Alvesta med förbundordf. och GS). Inga större diskussioner uppstod på
någon av platserna. I Syd framfördes dock önskemål om dels att
tävlingsprogrammet för nästföljande år ska komma ut tidigare, helst ett helt år
före, dels önskemål om en ny hemsideslösning (typ Idrott On Line), där
förbundets, kretsarnas och föreningarnas sidor hålls ihop i en gemensam
struktur.

§ 10 Medlemsärenden
a) Stockholms Pistolskyttekrets uppdaterade stadga tillstyrktes och kommer
att läggas fram för Förbundsstyrelsen vid dess nästa möte.
b) Västerbottens läns Pistolskyttekrets uppdaterade stadga tillstyrktes och
kommer att läggas fram för Förbundsstyrelsen vid dess nästa möte.
c) Se bilaga till originalprotokollet.
d) Dito.
e) Dito.
f) Dito.

g) Tävlingskommittén återrapporterade § 13:3 från föregående
sammanträde. Kretsen (HN) har tillskrivit Överums PK, som svarat. TvK
följer upp att beslutade åtgärder genomförs.
h) Se bilaga till originalprotokollet.

§ 11 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.
§ 12 Rapporter från kommittéerna
12:a Tävlingskommittén
J-Å Andersson redovisade att:
 Ett antal granskningar av inbjudningar och förutsättningar för
landsdelsmästerskap fält genomförts.
 Jönköpings PK meddelat att man ej kan genomföra SM PPC 2017.
 Björn Svensson under 2015 inte har möjlighet att bistå med uttagningen
till landslaget vid PPC-EM. Två bra kandidater finns som ersättare
under året.
 Arbete pågår med stomprogram 2016. SM prec/fält/milsnabb i
Kristianstadstrakten andra helgen i juli.
 Diskuterades vikten av att ta fram en ”bemanningsplan” för SM, så att
lämpligt antal lämpliga befattningshavare finns på respektive tävling.
12:b Regelkommittén
Anders Khemi meddelade att RK kommer att mötas innan nästa
förbundsstyrelsemöte.
12:c Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
 Arbetet med nya utbildningshäften för banläggning pågår.
 Västmanlandskretsen har begärt utbildningsbevis för nyutbildade
föreningsexaminatorer. Sådana utfärdas inte längre, kretsen får
återkomma när ansökningarna uppgraderats till att gälla
föreningsinstruktörer.
12:d Generalsekreteraren
 Möte med HKV PROD INFRA och övriga Frivilligorg i huset.
Konstaterades att FM inte har någon skyldighet att tillhandahålla lokaler
för frivilligorg, och att lokaler i Storstockholm är en bristvara. Närmaste
tillgängliga lokaler idag är på Muskö, möjligen Berga. Vi kommer
sannolikt att få söka lokaler oberoende av FM, antingen i samverkan
med andra Frivilligorg eller själva.
 Deltagit i WFSA årsmöte i Nürnberg. Förutom vanliga och odramatiska
årsmötesformaliteter var mötets huvudteman dels ett hotande, globalt,
förbud mot bly i ammunition, dels arbetet med FN:s vapenhandelsavtal
(ATT). Gemensamt för båda frågorna är att då de krafter som hotar vår
verksamhet verkar över nationsgränserna måste vi också göra det, i
synnerhet när det gäller informationsutbyte.

 Förbundsordföranden, styrelseordföranden och GS har träffat vår just
utsedde högnivåkontaktperson i Försvarsmakten, brigadgeneral Stefan
Andersson. Gen Andersson är intresserad av att stifta närmare
bekantskap med vår verksamhet och att arbetet med att vara till
ömsesidig nytta för varandra utvecklas.
 Huvuddelen av årsrapporterna har kommit in, men allt för många fattas
ännu för att kunna säga något definitivt om medlemsutvecklingen. En
preliminär bedömning är ett medlemsantal för 2014 liknade 2013.
 Då det inte finns lediga lokaler på Östhammarsgatan 25 april kommer
förbundsstyrelsemötet att genomföras på Militärsällskapet.
12:e Biträdande Generalsekreteraren
 Det anläggningstekniska rådet (ATR) har konstituerat sig, och består,
förutom Bo Walger, av Michael Normann (SvSF) och Lars Björk (SJF).
 Kurs för skjutbanebesiktningsmän kommer att genomföras i maj.
 Kurs för regionala rådgivare kommer att genomföras i september i
Haninge.
§ 13 Övriga frågor
13:a Annonseringsfråga NP, se bilaga till originalprotokollet. VU beslöt att snarast
framlägga förslag för FS.
13:b Ordf. ställer frågan hur vi skall kunna integrera alla grenar, även
Magnumfältskjutning och PPC, i programplaneringen i alla kretsar. Uppdrogs
åt TvK att ta erforderliga kontakter för att lösa frågan.
13:c Inbjudan har kommit från Försvarsutbildarna att delta i deras Riksstämma i
Falsterbo 2015-05-30—31. Platsen skall erbjudas Förbundsordförande
alternativt styrelseordförande, annars tackar vi nej. Ingen i VU beredd delta.
13:d VU föreslår FS att Runar Viksten inbjuds till ett styrelsemöte, gärna nästa.

§ 14 Kretsarnas yttranden över motionerna till FM 2015
GS redovisade inkomna svar. Alla kretsar utom två har svarat. Översikt, se
bilaga till originalprotokollet.
§ 15 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

