SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:014/16

Protokoll VU Sammanträde Nr 2/2016

2016-04-09

Närvarande ledamöter: Anders Khemi, John-Åke Andersson, Lars T Andersson,
Claes-Håkan Carlsson och Mike Winnerstig (från § 6, 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 1/2016 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade budgetläget. Utfallet följer budget.

§5

Medlemsadministrativt program
GS redogjorde för arbetsläget. Projektet är försenat med ungefär 2 månader,
då uppgiften visade sig svårare än vad leverantören räknat med. För
Rikstävlingen på Hemortens Banor har GS beslutat att 2016 års tävling endast
redovisas manuellt, vilket hanterar risk och möjliggör fokus på övriga
leverabler. Relativt många föreningar har nu rapporterat, och faktureringen
kan påbörjas. VU underströk vikten av kontinuerlig information till föreningar
och kretsar.

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Förslaget till nytt EU-direktiv; Mike Winnerstig redogjorde för de olika
pågående turerna nationellt (med justitiedepartementet och mellan
organisationer och med EU:s institutioner (kommissionen, rådet och
parlamentet), som alla har olika synsätt och förslag. Närmast har Mike
uppvaktat inrikesminister Ygeman och hans sakkunnige Johan
Moström. Tillsammans med SvSF, JRF, SDSSF m fl. har vi också
tillskrivit ministern angående hur de svenska representanterna följer
regeringens uttalade intentioner i frågan.
b) Ny FAP 551-3; Mike Winnerstig och Nils-Anders Ekberg representerade
SPSF när Polismyndigheten bjöd in den nio auktoriserade
organisationerna till möte den 24/2. Polisen representerades främst av
Lars Tonneman, Peter Thorsell och Maria Thulin. De hade arbetat en
del med förslaget sedan senast och presenterade ett antal förslag till
ändringar. Hur det nya förslaget kommer att te sig väntar vi på att få se i
närtid.

c) Övrigt om tillstånd; Fortfarande pågår många ärenden ute i landet.
Skyttar driver rättsprocesser i flera landsortsstäder avseende missade
ansökningstider för 5-årslicenser. I region norr söker Polismyndigheten
fortfarande med osanna utsagor förmå vapenägarna att skrota sina
vapen.

§7

§8

§9

Ag regelverk PPC
VU hänsköt frågan till Regelkommittén.
Kretskonferens och förbundsmöte 2016
a) Tretton kretsar har inkommit med yttrande över motionerna.
1) Motion från Skaraborgskretsen om ändringar i de tekniska reglerna för
vapengrupp R. FS har avstyrkt motionen och elva kretsar har instämt i
detta, medan två ville tillstyrka. Kretsen har nu återtagit sin motion,
varför den inte kommer att läggas fram för förbundsmötet.
2) Motion från Västernorrlands läns pistolskyttekrets om införande av
vapengrupp R i precisionsskjutning. FS har avstyrkt motionen och
samtliga tretton kretsar som svarat har instämt.
b) GS föredrog arbetsläget avseende styrelsens berättelse för 2015. Den skall
vara klar till nästa FS-möte.
c) För verksamhetsplanen 2016 gäller samma som under b ovan.
d) Övriga förberedelser inför förbundsmötet 2016
1) Platsen blir Skogshem & Wijk konferensanläggning, Lidingö.
2) Program i huvudsak enligt tidigare år.
3) Med anledning av 80-årsjubiléet överses gästlista och
kringarrangemang.

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 SM Springskytte arrangeras av
Stockholmspolisens SKF den 17/9 på Grimsta.
Frågor inkommer om kvalificering till SM i MilSn 2016 (där reglerna är de
samma som tidigare).
11:b Regelkommittén
RK ordförande Anders Khemi rapporterade att eventuella synpunkter på SHB
tas emot och samlas, i övrigt inget särskilt.
11:c Utbildningskommittén

UtbK ordförande Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
a) Riksinstruktörerna träffades 12 mars.
b) Det fattas en riksinstruktör i västra landsdelen.
c) Kretsinstruktörerna behöver inventeras avseende kvantitet och kvalité.
d) Till banläggarhäftet fattas fortfarande en del underlag.
e) Överväger framtagande av särtryck ”övriga grenar”.
f) Överväger utbildningsmaterial luftpistol.
11:d Generalsekreteraren
a) Möte med WFSA. Årsmöte utan anmärkning. Plenarmöte som främst
omfattade informationsfrågor och hur man använder sociala media.
b) FOS har hållit årsmöte.
c) Möte med flera av de övriga auktoriserade skytteorganisationerna om
framtida samverkansformer.
11:e Biträdande Generalsekreteraren
a) Kurs för säkerhetsrådgivare hålls 22-24 april.
b) Överväger SäkB-kurs för föreningsfunktionärer.
11:f

Styrelsens ordförande
Har inte samverkat med Lena Sjögren angående kommunikationsplanen sedan sist. Kansliet börjar med frågan när MAP-införandet har
kommit lite längre.
§ 12 Övriga frågor

12:a Mike Winnerstig föreslår att fler filmer tas fram, nu mer grenspecifika, att lägga
ut på hemsidan. Beslöts enligt förslaget. Mike kontaktar LiteOlika Media.
12:b Arrangören av SM Fält 2016 har kommit in med begäran om dispens för att få
använda andra mål än de i SHB upptagna. Mål skall vara godkända, och
arrangören skall därför sända in måttsatt skiss, eller prototyp, för
godkännande
12:c Ordföranden har noterat att det finns en del frågor och synpunkter kring de
nya reglerna för hölster och väska. Konstaterades att avsaknaden av regler för
utformning och hölster/väska och hur dessa skall bäras är avsiktlig, och att det
för närvarande skall vara så.
12:d Susanne Svensson och Göran Lindskog har åtagit sig att tillsammans med
GS utreda frågan om tävlingslicens.
§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

