SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:036/15

Protokoll VU Sammanträde Nr 3/15

2015-08-29

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande), John-Åke Andersson, Lars T
Andersson, Claes-Håkan Carlsson och Mike Winnerstig
(den senare endast § 1-8, 10, 12 a iii samt 13 a och c)
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 2/15 justerades och lades till handlingarna.

§4

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

§5

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

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
Mike Winnerstig redogjorde för samtal med Peter Thorsell på
Polismyndigheten. Man har från centralt håll nyss återigen gått ut med riktlinjer
för handläggning. Vi följer med intresse utfallet. Mike redogjorde också för
kontakter med ett antal politiska företrädare, och upplever sig möta förståelse.
GS redogjorde för myndighets- och organisationskontakter samt för det fortsatt
höga inflödet av ärenden där skyttar ber om hjälp att överklaga avslag eller
försvara sig mot anklagelser om olaga vapeninnehav, föranledda av utebliven
påminnelse om förnyelse.

§7

Målsättningsdokumentet
Mike Winnerstig redovisade arbetsläget. Ambitionen är att slutligt fastställa
dokumentet vid styrelsemötet den 27 september.

§8

Kommunikationsfrågor
Ingen nytt. Kommunikationsplanen tas upp på nästa styrelsemöte.

§9

Åtgärder med anledning av förbundsmötet 2014 och 2015
Förbundsmötet 2014 och 2015 fattade ett antal beslut som skall påverka
Skjuthandboken, utgåva 16. VU ger därför Regelkommittén i uppdrag att
inarbeta följande beslut i SHB 16:









Proposition 1/2015 om hölster och väska.
Motion 6/2014 om springskytte med A/R-vapen.
Motion 1/2015 om mått på revolver.
Motion 6/2014 om kommandon vid skjutning på skjutbana.
Motion 12/2015 (i samråd med TvK) om åldersklasser i springskytte
Motion 15/2015 (i samråd med TvK) om fasta gränser för standardmedalj i
grenar som skjuts på skjutbana.
Motion 16-18/2015 (i samråd med TvK) om klassindelning i MilSnabb.

§ 10 Medlemsärenden
Sex medlemmar i Stenungsunds PK har till förbundet överklagat ett beslut
som tagits av Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets om att avslå deras
begäran om att Stenungsunds PK skall uteslutas. Förbundets
överklagandenämnd har valt att överlämna frågan till förbundsstyrelsen. GS
bereder ärendet till nästa Förbundsstyrelsemöte. Lars T Andersson deltog inte
i frågans beredning eller i beslutet.
§ 11 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.
§ 12 Rapporter från kommittéerna
12:a Tävlingskommittén
TvK ordförande J-Å Andersson redovisade att:
i. SM i Militär Snabbmatch genomförts 2015-07-01. Vapengrupp A och R
genomfördes med visselsignalering och utan vändställ p.g.a. tekniskt
haveri. Deltagarbegränsning eller annan förändring måste överses till
2016 genom TvK. I övrigt utan anmärkning.
ii. SM i precision- och fältskjutning genomfördes i Sunne 2015-07-02—05
utan anmärkning.
iii. SM i PPC genomfördes i Vårgårda 2015-07-30—08-02 utan anmärkning.
iv. SM i Magnumfältskjutning genomfördes i Västra Husby 2015-08-15—16
utan anmärkning.
v. Landslagsuttagning Fältskjutning genomfördes i Överum 2015-08-08—
09 utan anmärkning.
vi. VM i PPC genomfördes i Tullinge 2015-08-20-23 utan anmärkning.
Sverige vann tävlingen för nationslag i både revolver och pistol.
12:b Regelkommittén
RK ordförande Anders Khemi meddelade att RK har arbetsmöte 2015-09-25
angående SHB 16.
12:c Utbildningskommittén
UtbK ordförande Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
i. Manus för ny upplaga av utbildningsmaterialet planeras vara klart 201509-30. Ändringarna kommer att omfatta felrättningar.
12:d Generalsekreteraren
i. Möte med Miljöakuten/Janne Kjellson 2015-05-12, som avrapporterade
verksamhetsåret.

ii. Möte med Rikshemvärnschefen 2015-06-01.
iii. Möte med Bgen Stefan Andersson, ATCH, 2015-06-12 och 08-16.
iv. Möte med WA1500 2015-08-16. Beslöts att EM PPC 2016 hålls i
Budweiss, Tjeckien och VM 2017 i Alsfeld, Tyskland. Vidare
diskuterades ett större antal regelfrågor.
v. Möte med HKV PROD Friv 2015-08-25 angående kommande
uppdragsdialoger.
vi. Rikstävlingen 2015 ökade med 150 starter till 5610. Resultatlistan
beräknas klar vecka 536.
vii. Aktuella kansliärenden.
12:e Biträdande Generalsekreteraren
i. Möte med Svenskt Forum för Jakt, Vapen och Skytteforum 2015-08-14.
Beslöts där att utreda områdets socioekonomiska betydelse.
Informerades också om att standarden för säkerhetsskåp, SS-3492 går
över till Svenska Stöldskyddsföreningen och blir SSF-3492.
ii. Kurs Skjutbanesäkerhet inom kort, 11 elever från SPSF, SvSF 8 och SJF
20.
§ 13 Övriga frågor
13:a Förslag har inkommit från arrangören av SM precision och fält samt MilSnabb
2016. Förslaget innebär radikala förändringar av gängse upplägg. VU uppdrog
åt TvK att utreda frågan och identifiera behov av beslut och ta fram förslag
intill styrelsemötet 2015-09-27.
13:b HKV PROD FRIV har sänt ut förslag till samordningsavtal mellan FM och
Frivilligorganisationer när de senare nyttjar FM resurser. VU godkände GS
förslag till svar.
13:c Förfrågan från SvSF om framtagande av ”ungdomsfilm” fältskytte. SPSF
avstår för närvarande från detta. Risk att vi annars splittrar oss för mycket.
13:d John-Åke Andersson föreslår att vi ser över frågan om godkända, och om
godkännande mål. RK gavs uppgiften att se över frågan.

§ 14 Anmälan av rekord samt principer för godkännande
Från SM PPC i Vårgårda 2015-08-02 har inrapporterats att Jens O’Konor,
Atlas-Copco PK, slagit nytt WA1500-rekord (tillika Svenskt Rekord ) i klass
R1500 med 1497—115X. Rekordet fastställdes.
I SHB framgår att Svenska rekord skall rapporteras till förbundet, men inte
processen för hur de skall hanteras. Rekord har inte ansetts gällande förrän
de fastställts av FS. Detta gör att ett rekord kan bli ganska gammalt innan det
offentliggörs. Beslöts att GS bemyndigas fastställa rekord. Sådant
fastställande redovisas vid nästkommande möte med VU och FS.

§ 15 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Bilaga 1

§ 5 Föreningsadministrativt program

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

