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.
§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 2/2016 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade att kostnader och intäkter följer budget. Värdet av aktierna har
naturligtvis påverkats av den senare tidens turbulens på marknaden,

§5

Medlemsadministrativt program
GS redogjorde för arbetsläget. Projektet ligger fortfarande efter, men
konsekvenserna är hanterbara. 61 föreningar har ännu inte rapporterat, och
dessa håller just på att tillskrivas.

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Ny FAP 551-3; Ny text till 5.kapitlet av FAP 551-3 har fastställts av
Polismyndigheten den 28 juni 2016 (PMFS 2016:4). MW redogjorde för
innehållet. Viktigast är nu att följa upp hur Polismyndigheten kommer att
tillämpa den nya texten. Vi måste omedelbart agera om det inte blir som
det ser ut att vara tänkt. Kansliet kommer att ta fram förslag till
aktivitetsloggar. På hans eget förslag beslöts att MW tar fram en PM
som dels förklarar ändringarnas innebörd, dels förbundets syn på
dessa. Häri kan bland annat definieras vad som är ”träning”.
b) Förslaget till nytt EU-direktiv; MW redogjorde för de fortsatta turerna
mellan EU:s institutioner (kommissionen, rådet och parlamentet), som
nu skall sätta sig ner och samskriva sig. Tillsammans med SvSF, JRF,
SDSSF m fl. följer vi fortsatt frågan noga.
c) Övrigt om tillstånd; I arbetet med auktorisation av skytteförbund m.m. har
från polisens sida framkommit önskemål/krav om att de centrala
organisationerna registrerar föreningarnas organisationsnummer, i syfte
att säkerställa identifiering. Förbundet självt använder
föreningsnummer, men ett säkerställande av att förbundet och
myndigheterna talar om samma subjekt kan knappast anses vara en
nackdel. Beslöts därför att föreslå FS att organisationsnummer
införs som krav, lämpligen från 2017.

§7

Förbundsmötet 2016, uppdrag och utvärdering
Förbundsmötet gav i år inga uppdrag till förbundsstyrelsen.
Årets möte (kretskonferens och själva förbundsmötet) anses i övrigt ha utfallit
väl såväl avseende själva förhandlingarna som kringarrangemang.

§8

§9

Tävlingsplanering 2017
a) Beslöts att PPC-SM 2017 flyttas till samma datum som landslagsuttagning
fält, d.v.s. från 28-30/7 till 11-13/8, fortsatt i Hammenhög. Detta efter önskemål
från arrangören och en del skyttar som önskar en sammanhållen resa från
norr mot VM I Alsfeld, Tyskland, påföljande helg.
b) Tävlingskommittén har tagit fram ett förslag till matris som illustrerar hur
tävlingar (osynkroniserat) kan tillåtas på samma datum. Olika mening råder
om vilka kollisioner som bör regleras, och i så fall tillåtas, men VU beslutade
att lägga fram förslaget för FS 24-25/9.
Regler för byte av förening
AK presenterade ett förslag till ändringar i SHB C.1 gällande regler för byte av
förening. Förslaget går ut på att möjligheten att byta förening under pågående
tävlingsår vidgas. Beslöts att lägga fram frågan för FS diskussion 24-25/9.

§ 10 Kommunikationsfrågor
Beslöts att lägga fram kommunikationsstrategin ver 0.6 för FS
fastställande den 25/9.
§ 11 Styrelsekonferensen 24/9
GS gavs i uppdrag att malla in följande ämnen på konferensen och/eller FS.
a) TvK förslag tävlingsmatris.
b) AK förslag till regler för byte av förening
c) AK Policy dubbelstart öppen C samt D/V/J/Vy/Vä.
d) Krav vid antagande av föreningar
e) G Lindskog; Veteranlag vid SM.
f) FAP
g) Målsättningsdokumentet; arbetsgruppernas planering.

§ 12 Medlemsärenden
Inga medlemsärenden förelåg
§ 13 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.
§ 14 Rapporter från kommittéerna
14:a Tävlingskommittén
I. SM Fält, Precision och MilSnabb i Kristianstad/Vinslöv: Vädret ställde till
en del problem för fältskyttet då vissa figurer inte tålde regn, varför ett

II.

III.
IV.
V.
VI.

par stationer fick strykas en dag. Även i år drabbades också vändställen
av funktionsfel när de kom under belastning. Inget av felen blev kritiska
och SM genomfördes sammantaget på ett mycket bra sätt.
SM Magnumfält i Luleå: Även denna tävling genomfördes på ett bra sätt.
Det som fattades var en 0-patrull/motsvarande för att noggrant
kontrollera hur banan före första start. Noterades också att en del
skyttar kom till start utan att ha vapnet i hölster eller väska. Detta
åtgärdades på plats.
SM PPC i Umeå: Allt bra, så när som grusvägen till banan.
EM PPC i České Budĕjovice: Vårt pistollag blev europamästare, och
Johan Ahlbäck vann den individuella titeln i klass Open Revolver.
Landslagsuttagningen i Tidaholm: Gick bra.
Hemvärns-RM Pistol 88 i Boden: Gick bra.

14:b Regelkommittén
RK ordförande Anders Khemi rapporterade att arbetet med SHB 2018 börjar
nu.
14:c Utbildningskommittén
Inget att rapportera.
14:d Generalsekreteraren
I. Möte med FOS 2016-05-10.
II. Möte med ÖB 2016-05-10.
III. Seminarium ”Frivorg i det nya totalförsvaret”, FHS IHT 2016-05-11.
IV. Möte med HKV PROD Friv om orgstöd 2017, 2016-05-17.
V. Seminarium ”extremism” FHS IHT 2016-05-19.
VI. Nationaldagsfirande hos ÖB och på Skansen.
VII. Möte med Rikshemvärnschefen 2016-06-13.
VIII. Frivorg samkväm med FöU m fl, 2016-06-14.
IX. Möte med WA1500 2016-08-21 i České Budĕjovice.
X. Utredningen ”Organisationsstöd från 2018”.
XI. Svenskt Forum för Jakt, Vapen- och Skyttefrågor.
XII. Från överklagandenämnden.
XIII. Rikstävlingen 2016.
XIV. Hacksjöbanans avstängning, arbetsläget.
XV. Lokalfrågan, arbetsläget.
14:e Biträdande Generalsekreteraren
I. Ammunitionsmannamöte i Boden.
II. Ny uttagningsprincip för FMI.

§ 15 Övriga frågor
15:a Arrangören av SM Precision 2017 har kommit in med muntlig dispensansökan
avseende att få markera och tolka tavlorna i sekretariatet, d.v.s. inte i skyttens
närvaro (SHB F.6.10). TvK har uppmanat arrangören att inkomma med
skriftlig, motiverad ansökan.

15:b AK väckte frågan om regler för riskområde m.m. kring inomhusbanor och ATR
m fl inställning. Frågan har aktualiserats genom ett planerat hallbygge i Boden.
15:c GS lade fram ett förslag till sammanträdesplan för 2017, vilken kommer att
föreslås för FS den 25/10.
15:d CHC föreslog att pikétröja för FS ska tas fram, för att användas av styrelsen,
instruktörer, representationslag och kansli. Uppdrogs åt kansliet att ordna.
§ 16 Anmälan svenska rekord
Ett antal svenska rekord i PPC och MilSnabb har identifierats. Dessa kommer
att läggas ut på förbundets hemsida.

§ 17 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

