SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 1/15

2015-01-17

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande), John-Åke Andersson, Lars T
Andersson, Claes-Håkan Carlsson och Mike Winnerstig (§§
6-9, 10 c, 12 d)
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 4/14 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS meddelade att det ekonomiska läget inte förändrats sedan
förbundsstyrelsemötet den 6/12. Bokslutsarbetet har inletts.

§5

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

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig redogjorde för arbetsläget avseende ny blankett för
föreningsintyget. Efter föregående redogörelse på FS 6/12 har Peter Thorsell
återkommit med en lätt modifierad blankett. Enstaka ord kan diskuteras, men
den är i nuvarande skick acceptabel för SPSF. Det viktiga är de
tillämpningsanvisningar som kommer att finnas, och vars utformning
organisationerna skall söka påverka.
I samband med Folk och Försvars konferens i Sälen föregående vecka tog
Stefan Kristiansson och Mike Winnerstig möjligheten att förklara våra
tillståndsproblem för bland annat inrikesminister Anders Ygeman, hans
statssekreterare Ann Linde samt pmä Göran Milbert, enheten för
rättstillämpning vid Justitiedepartementet.

§7

Målsättningsdokumentet
Mike Winnerstig rapporterade att alla bidrag för dokumentet nu har inkommit.
Han planerar att kunna presentera arbetsläget till första landsdelskonferensen.

§8

Kommunikationsfrågor
Mike Winnerstig redogjorde för det uppdrag som getts till Lena Sjögren.
Underströks vikten av att kanalval och verktygsfrågor, i den del de kommer att
behandlas, diskuteras med kansliet.

§9

Landsdelskonferenserna
GS redogjorde för bemanningsplanen. Mike Winnerstig deltar i norr och väst,
Anders Khemi i öst och preliminärt Stefan Kristiansson i syd. GS deltar vid
samtliga.

Årets konferens kommer, förutom allmänna administrativa ärenden, att
behandla målsättningsdokumentet, föreningsadministrativt program och
vapenlagstiftningsfrågor.
§ 10 Medlemsärenden
a) Uppsala läns Pistolskyttekrets uppdaterade stadga tillstyrktes och
kommer att läggas fram för Förbundsstyrelsen vid dess nästa möte.
b) Leksands PK genom Harry Fredriksson har inkommit med en fråga om
vidtagen åtgärd med anledning av LPK anmält ärende. Beslöts att
frågan hänskjuts till Dalarnas Pistolskyttekrets.
c) En förening har inkommit med förfrågan om möjlighet/lämplighet för
person att genomgå grundutbildning Pistol. Beslut enligt bilaga till
originalprotokollet.
§ 11 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag. Uppdragen VPR
SM på hemsidan och jourtelefon överfördes till kansliet efter att
lösningsförslag presenterats.
§ 12 Rapporter från kommittéerna
12:1 Tävlingskommittén
Nytillträdde ordföranden John-Åke Andersson rapporterade att han har kontakt
med arrangören för SM i Sunne 2015. Avgående TvK-ordförande N-A Ekberg;
inget nytt sedan föregående möte.
12:2 Regelkommittén
Nytillträdde ordförande Anders Khemi meddelade att RK kommer att mötas
innan nästa förbundsstyrelsemöte.
12:3 Utbildningskommittén
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
 Utbildningskonferens Syd kommer att hållas i Alvesta 24 januari.
Representant för SISU kommer att medverka.
 Arbetet med nya utbildningshäften för vapenkontroll och banläggning.
12:4 Ag Hölster- och väskkrav
Anders Khemi presenterade ett utkast till bakgrund, överväganden och motiv
för liggande förslag. GS gavs i uppdrag att formalisera dokumentet och
distribuera för godkännande.
§ 13 Övriga frågor
13:1 Bo Walger presenterade arbetet med ”Rådgivarorganisation Skjutsäkerhet”.
Organisationen skall bestå av personer ur SPSF, SvSF och JF. Dessa
organisationer utgör centralt ”Anläggningstekniska Rådet”, ATR. Även JRF,
Mångkampsförbundet, Skidskytteförbundet, SSSF och IPSC Sverige
medverkar i arbetet.
13:2 Bo Walger presenterade rapport från Försvarsmakten angående skjutolycka
vid FVRF-utbildning i Halmstad 2014-10-03.
13:3 Ordf. föredrog inkommet ärende angående klassindelning vid Överums PK
seriefältskjutning. VU konstaterar att klassindelningen såväl enligt inbjudan
som enligt resultatlistan (annorlunda) inte överensstämmer med SHB D.2.1.
Vidare konstaterades att denna klassindelning måste följas vid nationell
tävling. GS gavs i uppdrag att kontakta kretsen (HN) och påtala detta.

13:4 Ordf. tog upp frågan om kravet på att första vapnet skall vara i kaliber 22 i de
fall föreningen är ansluten till IPSC Sverige och skytten endast avser skjuta
IPSC discipliner. Beslöts att i ett sådant fall har IPSC Sverige handlingsregler
företräde.
13:5 C PROD Friv har begärt att SPSF ska komma in med önskemål om
”högnivåkontaktman” inom Försvarsmakten. Åt GS uppdrogs att ta erforderliga
kontakter med FM och förbundsordföranden för att lösa frågan.
13:6 GS föreslog att krav på pistolskyttekort för utländska skyttar uttryckligen bör
utgå (uppdragslistan). Ansvaret bör ligga på eget land. Beslöts enligt förslaget.
13:7 GS har i uppdrag att utreda möjlighet att ge ut en årsbok. Konstaterades att
det är möjligt, men att det som fanns i den tidigare årsboken nu finns i NP, på
hemsidan eller i SHB. Beslöts att för tillfället inte gå vidare med årsbok.
13:8 GS föredrog PM från MSB angående regler för köp, förvaring och överlåtelse
av ammunition och explosiva handladdningskomponenter. Det är exempelvis
inte tillåtet för förening att utan särskilt tillstånd ge bort ammunition som pris,
försälja till medlem annat än för förbrukning i föreningsvapen eller på annat
sätt överlåta denna. Utan tillstånd får den som har vapen endast inneha
ammunition för detta vapen och för samma ändamål.
13:9 GS redovisade inkommen fråga från presidenten i WA1500; anser SPSF att
en ombyggnad av rampkorn till stolpkorn i Standard Revolver 4” och 2 ¼” är
att anse som en extern modifiering (och därför är otillåten)? Svar ja. Åt GS
uppdrogs att svara WA1500.
§ 14 Tävlingsprogrammet 2015
Synpunkter har inkommit på programkollisionen i augusti mellan Magnum-SM
och PPC-VM. VU konstaterade att oavsett om detta var en optimal plan eller
inte är konsekvenserna av en ändring nu allt för stora. Ingen åtgärd vidtas.
§ 15 Motioner till förbundsmötet 2015
GS orienterade om hittills inkomna motioner till förbundsmötet 2015.
§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

