SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:034/16

Protokoll VU Sammanträde Nr 4/2016

2016-11-12

Närvarande ledamöter: Anders Khemi, John-Åke Andersson, Lars T Andersson och
Claes-Håkan Carlsson
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 3/2016 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade att kostnader och intäkter huvudsakligen följer budget.
Kostnader för flyttning och iordningställande av nya kanslilokaler ser ut att bli
cirka 300 kkr. Reviderad budget kommer att presenteras på
styrelsesammanträdet i december. Det ekonomiska läget är fortsatt gott.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Ny FAP 551-3 kapitel 5; GS: Förbundets riktlinjerutlagda på hemsidan
och tillsända kretsarna. Vi följer kontinuerligt läget avseende
tillämpningen. Inga åtgärder bör vidtas före 2017-01-15, då de nya
bestämmelserna gäller fullt ut.
b) Förslaget till nytt EU-direktiv; Trilaterala samtal mellan kommissionen,
rådet och parlamentet pågår. Arbetsläget är okänt.

§6

Kommunikationsfrågor
a) GS visade prov på hur ny hemsida kan komma att se ut (skalbar etc).
b) GS förevisade SPSF Facebooksida.

§7

Medlemsärenden
Intet.

§8

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§9

Rapporter från kommittéerna m fl

9:a

Tävlingskommittén

I. NM Fältskjutning i Haugesund, Norge: Ordf TvK: Resan inleddes med
träningsläger på Charlottenbergs PK:s bana. Därefter busstransport till
Haugesund i Norge. Gränspassagen med vapen fördröjdes av
oförutsedda administrativa rutiner (norska Tullens krav). I själva
tävlingen vanns herr- och juniorlagen, medan damerna blev tvåa. Som
vanligt skördades även individuella framgångar, med bland annat
Christian Johansson som herrmästare.
II. SM Springskytte på Grimsta, Stockholm: GS: Utan anmärkning. Otur att
H21 och sammanslagen D hade för få startande för att dela ut medaljer.
9:b

Regelkommittén
I. RK ordförande Anders Khemi rapporterade att arbetet med SHB upplaga
17 håller på att komma igång.
II. Arbetar med att ta fram en uppdateringsplan för utbildningsmaterialet.
III. Överväger att ta fram ett utbildningshäfte för luftpistol.

9:c

Utbildningskommittén
Arbetet med utbildningsmaterialet för banläggare fortgår. Fortfarande väntar
ordf på vissa bidrag.

9:d

Generalsekreteraren
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

9:e

Möte med PROD om organisationsstöd 2018-.MSB och FM genomför,
med hjälp av Ernst & Young en utredning av hur modellen för
organisationsstödet till frivilligorganisationerna skall se ut 2018 och
framåt.
Möte med FOS om organisationsstöd 2018-. Mötet syftade till att belysa
olika aspekter inför utbildningen. Arbetet påverkas av att det de facto är
ett nollsummespel, där varje krona som tillförs någon organisation tas
från någon annan.
Svenskt Forum för Jakt, Vapen och Skytte 2016-10-25 enligt bilaga till
originalprotokollet. Frågan om forumets framtid diskuterades ingående,
och VU preferens var ett fortsatt sammanhållet forum, i linje med SJF
förslag.
WFSA Workshop sociala media 2016-10-30—11-01 i Tempe, Az.
Medlemsadministrativt program: Just nu pågår införandet av märkesregistreringsfunktionen och möjligheten för föreningarna att ta ut
fakturaunderlag.
Pågående flytt av förbundskansliet: Kansliet kommer under w 48 att
omlokalisera till Sandhamnsgatan 61. Efter sammanträdet gjordes VU
husesyn.

Biträdande Generalsekreteraren
I. Produktionsdialog har genomförts i regi av HKV PROD Friv. SPSF
träffade I19, TrängR och PROD Utb. MSS dök inte upp. När det gäller
uppdragsvolym (utbildning av FMI och AMMAN) ser 2018-19 ut att bli
en prolongering av 2017, vilket är en prolongering av 2016.

II. Utbildning FMI har genomförts i Linköping, dels som en nyutbildning av 4
instruktörer, varav 3 blev godkända, dels som en repetitions- och
vidareutbildning för de befintliga.
9:f

Övriga rapporter
Intet.

§ 10 Medlemskapet i WFSA – ev. uppgradering.
GS redovisade bakgrund avseende WFSA enligt bilaga till originalprotokollet.
På förslag av Mike Winnerstig (ej närvarande) beslöt VU att tillstyrka att SPSF
uppgraderar sitt medlemskap i WFSA till ”Voting Member”.

§ 11 Övriga frågor
11:a Lars T Andersson föreslog att förbundet anskaffar en kronograf m/Labradar att
tillhandahålla vid SM-tävlingar där Vo behöver mätas. Beslöts att investeringen
ligger inom GS beslutsområde. GS meddelade att han kommer att ombesörja
en sådan anskaffning.
11:b John-Åke Andersson anmälde att han fått in önskemål om att datum för
LandsdelsM och KretsM i Militär Snabbmatch införs i stomprogrammet.
Fördelen med detta är att den allt populärare grenen ställning stärks
ytterligare. Nackdelen är att ytterligare datum i ett redan trångt
tävlingsprogram blir låst. Konstaterades att detta kan bli aktuellt tidigast 2018,
främst för LandsdelsM och beslöts att TvK bereder frågan ytterligare.

§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

