SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:001/16

Protokoll VU Sammanträde Nr 1/16

2016-01-16

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande, via telefon), John-Åke
Andersson, Lars T Andersson, Claes-Håkan Carlsson och
Mike Winnerstig (§§ 11 f, 12, 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 4/15 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade budgetläget. Utfallet följer budget.

§5

Medlemsadministrativt program
Lars T Andersson och GS redogjorde för arbetsläget. Crossnet jobbar på.
Leveranser ser ut att bli under senare delen av januari. Login och password
utsända till kretsar och föreningar. Information om arbetsläget finns på
hemsidan.

§6

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Seminarium om EU-direktivet hölls i Riksdagen 2015-12-15. GS
medverkade. GS deltog.
b) EU-parlamentets kontor i Stockholm höll paneldebatt om EU-direktivet
2016-01-15. Debatten visades i TV. GS närvarade. I panelen bl a
kommissionens representant i Sverige Katarina Areskoug
Mascarenhas, Peter Thorsell (Polismyndigheten), Nils Hänninger (Ju),
Anna Maria Corazza Bildt (m), Jens Nilsson (s), Björn Eriksson (RF),
Mikael Jansson (SvSF) och Anders Grahn (SJF).
c) Ett antal skrivelser har skickats till olika instanser:
a. Till Ju angående SE remissvar, gemensam med SJF, SvSF,
SDSSF och SvSKF.
b. Dito kompletterande, fråm SPSF.
c. Till WFSA om effekter av B7-förslaget.
d. Till EU-kommissionen (före 1/2, ej klar).

§7

Landsdelskonferenserna
Förslag till talepunkter diskuterades.

§8

Tävlingslicens
Styrelsen har till VU hänskjutit frågan om utredning av eventuellt införande av
tävlingslicens. Beslöts att tillfråga Susanne Svensson och Göran Lindskog att
jämte GS utreda frågan. Lars T Andersson deltog inte i beslutet.

§9

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 arrangören för SM 2017 i
Östersund (genom Stefan Persson) önskar få flytta tävlingen till w 728, då det
w 727 hålls en stor fotbollsturnering i Östersund och det därför inte finns något
ledigt boende. Beslöts enligt förslaget.
PPC-SM 2016 hålls i Umeå. Ny arrangör behövs till 2017.
11:b Regelkommittén
RK ordförande Anders Khemi rapporterade att SHB 16 är klar för tryck.
11:c Utbildningskommittén
UtbK ordförande Claes-Håkan Carlsson rapporterade att
a) Ny upplaga av utbildningsmaterialet är under tryckning.
b) Till banläggarhäftet fattas fortfarande en del underlag.
11:d Generalsekreteraren
a) Valberedningen höll möte efter senaste FS. Arbetet fortskrider planenligt.
b) FOS höll mottagning för Försvarsministern, ÖB m fl i SACO-huset 201512-09.
c) Informationsutbytesmöte med FöU s-ledamöter 2015-12-14.
d) Svenskt Forum för Jakt, Skytte och Vapenfrågor har arbetat med EUdirektivet. Ordförande Paul-Erik Toivo har avgått.
e) FM kommer att tillämpa förbudet mot att skjuta wadcutterkulor mot
miljökulfång. Detta drabbar exempelvis Rödbergets skjutbaor i Boden
och banorna på Revinge.
11:e Biträdande Generalsekreteraren
PROD Friv höll infodag 2015-12-09: Frivilligverksamheten kommer inte att
tillåtas gå över ram.

§ 12 Övriga frågor
12:a GS: Blyfrågan på skjutbanor ser återigen ut att kunna bli aktuell. Lämpligt att
FS miljögrupp åter ser på frågan och identifierar ytterligare behov av kunskap.
Beslöts att be gruppen göra detta.
12:b Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll Pistol 2016 hålls i Boden. Beslöts att
VU-ordf ber Bengt Flodin att ta roll en som SPSF kontaktperson.
12:c Kronobergskretsen har fått en förfrågan från en luftskytteförening om möjligt
medlemskap i SPSF, och om kraven för antagning (5 medlemmar, varav2 med
guldmärke och 3 med pistolskyttekort) ställs även i detta fall. VU beslöt att
kraven gäller.
12:d Lars T Andersson föreslog att han skulle få i uppdrag att formera en grupp och
omarbeta regelverket för PPC (SHB del N). Beslöts att bordlägga frågan till
nästa möte.
§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

