SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:049/15

Protokoll VU Sammanträde Nr 3/15

2015-11-14

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande, via telefon), John-Åke
Andersson, Lars T Andersson (§§ 5 och 10-15), ClaesHåkan Carlsson och Mike Winnerstig (via telefon)
Adjungerade:

.
§1

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

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes.

§3

Justering av föregående protokoll
Protokoll Nr 3/15 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade budgetläget. Utfallet följer budget.

§5

Medlemsadministrativt program
Lars T Andersson och GS redogjorde för arbetsläget. Avtal är tecknat med
Crossnet. Successiva leveranser 2015-12-31, 2016-01-31, 2016-02-28 och
senare, beroende på när en viss funktion behövs och hinner bli klar.

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig redogjorde för samtal med Polismyndigheten. Förutom SPSF
(Stefan K och Mike) deltog även representanter för bl SvSF, IPSC Sverige och
SJF).
GS redogjorde för officiella och inofficiella signaler från EU, bland annat
gällande halvautomatiska vapen.

§7

Målsättningsdokumentet
Frågan om det fortsatta gruppvisa arbetet med punkterna hänsköts till nästa
styrelsemöte.

§8

Kommunikationsfrågor
Kommunikationsplanen tas upp på nästa styrelsemöte.

§9

Medlemsärenden
Inga medlemsärenden förelåg

§ 10 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 11 Rapporter från kommittéerna
11:a Tävlingskommittén
TvK ordförande J-Å Andersson anmälde att arrangören för SM 2017 i
Östersund (genom Stefan Persson) önskar få flytta tävlingen till w 728, då det
w 727 hålls en stor fotbollsturnering i Östersund och det därför inte finns något
ledigt boende.
11:b Regelkommittén
RK ordförande Anders Khemi rapporterade att SHB 16 närmar sig att bli klar.
Återstår främst PPC och en del om målmateriel. Tidsplanen ser ut att hålla.
11:c Utbildningskommittén
UtbK ordförande Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
i. Manus för ny upplaga av utbildningsmaterialet är klart. Överlämnas till
tryck av kansliet.
ii. Till banläggarhäftet fattas fortfarande en del underlag.
iii. Utbildningsmaterial för vapenkontrollant finns att ladda ner på hemsidan.
11:d Generalsekreteraren
i. Seminarium om bly hölls av AFEMS & WFSA i Bryssel 20/10. Mötet
handlade främst om bly i viltkött, men även om skjutbanor. Det finns
fortfarande krafter som arbetar för ett förbud mot bly i ammunition, men
också starka motkrafter. Bildunderlag finns hos GS. Referat i nästa NP.
ii. Möte med FOS 21/10. FOS beslöt anlita konsultstöd för att göra de
frivilliga försvarsorganisationerna mer kända bland beslutsfattare och
myndigheter.
iii. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har genom FOS
kontaktat frivilligorganisationerna angående hjälp under den pågående
flyktingkrisen. Förbundet har svarat att vår primärkompetens och
infrastruktur knappast är lämplig, men att kansliet gärna ställer upp med
kontaktuppgifter inom vår lokalorganisation för fortsatta förfrågningar
om stöd med personal.
iv. FMV, genom Elvira Kaneberg, genomför en intervjuundersökning om de
frivilliga försvarsorganisationernas roll i krisberedskapen samt
möjligheten att lämna stöd inom FMV logistikuppdrag.
11:e Biträdande Generalsekreteraren
i. Dialog med PROD FRIV den 6/10. Inga förändringar när det gäller
uppdrag. Grundbudskapet var ”hitta inte på något, det blir inte mer
pengar”. Försvarsmakten avser att 2017 genomföra en stor övning
(FMÖ 17), där frivilliga kommer att ingå.
ii. Träff med SPSF och SvSF ammunitionsmän genomfördes på kansliet
w546.
iii. Träff med FMI, inklusive nyutbildning av några, har genomförts på MSS i
vecka 540.
iv. Försök med utbildning av Hemvärninstruktörer för vidmakthållande av
färdighet i pistolskytte har genomförts i Kalmar/Kronobergs HV-område
w 537.

§ 12 Övriga frågor
12:a GS frågar om intresse att söka ta fram en ”Handbok Skjutbanor” som skulle
täcka byggande och drift. Beslöts att fortsätta studera frågan.
12:b Lars T Andersson tog upp frågan om att överse rutinerna när förening inte
årsrapporterar eller inte betalar årsavgift. GS redogör för problemets
omfattning och föreslår att frågan bordläggs till nästa möte. Beslöts enligt
förslaget.
12:c John-Åke Andersson föreslog att RM MilSnabb vapengrupp Revolver
uppgraderas till SM-status. VU beslöt att föreslå FS att besluta enligt JohnÅkes förslag

§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

