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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:005/17

Protokoll VU Sammanträde Nr 2/2017

2017-04-08

Närvarande ledamöter: Anders Khemi, John-Åke Andersson, Lars T Andersson och
Claes-Håkan Carlsson. Mike Winnerstig närvarade per
telefon under § 5 och från § 9 iv.
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 1/2017 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade det ekonomiska utfallet för 2017, vilket följer budget. Det
ekonomiska läget är fortsatt gott.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) FAP 551-3 kapitel 5
i.
Möte mellan skytte- och jägarorganisationerna och
Rikspolischefen den 28/2. Styrelseordförande och GS deltar.
Myndigheten redovisade handläggningstiderna (läget påtagligt
förbättrat), och organisationerna redovisade kvarstående
problem. Mötet enades om att återigen träffas för att konkretisera
önskemålen.
b) Förslaget till nytt EU-direktiv
i.
Rådet och parlamentet har enats om ändringar i kommissionens
förslag, vilket sedan legat till grund för parlamentets
godkännande. Återstår beslut i ministerrådet. Det liggande
förslaget får begränsade konsekvenser för förbundets
verksamhet om de svenska myndigheter tar tillvara alla de
möjligheter till undantag som finns. Samtidigt är det mindre
tillfredsställande att verksamheten ska behöva baseras på
undantag.
ii.
Regeringen har beslutat tillsätta en utredning om hur
ändringarna i direktivet skall implementeras i Vapenlagen.
Direktiven för utredningen är ännu inte offentliggjorda, men
förbundet har genom styrelseordförande framfört sina synpunkter
på vad dessa bör innehålla.
c) Information till föreningarna
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i.

Det kommer då och då synpunkter från Polismyndigheten på
föreningarnas intygsgivning. De flesta gör rätt, men det finns ett
fåtal föreningar som ser ut att inte ta till sig av den information
som ges. Beslöts att diskutera denna fråga på
kretskonferensen.
d) Vapens lämplighet
i.
Förfrågan har kommit om SIG MPX Pistol lämplighet för
Magnumfält och Magnumprecision vapengrupp M5 och M6. VU
fastställde att detta vapen på grund av sin utformning är
uppenbart olämpligt för tävlingsskytte (SHB C.2.2).
§6

Inkomna motioner
GS orienterade kretsarnas inkomna yttranden över motionerna till
förbundsmötet. Nio kretsar har ännu inte svarat, dessa kommer att påminnas.

§7

Regler för tävling i fältskjutning och militär snabbmatch med Pistol 88.
Förbundet arrangerar, på uppdrag av Försvarsmakten, mästerskap med Pistol
88 för Hemvärnet. Inför årets tävling har det framkommit önskemål om att
förbundets regler för tävlingen tar skriftlig form. GS presenterade ett förslag,
vilket fastställdes (bilaga 1).

§8

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§9

Rapporter från kommittéerna m fl

9:a

Tävlingskommittén
I. SM 2018: Uppsala läns pistolskyttekrets har meddelat att på grund av att
skjutförbund meddelats för flera skjutbanor på Ekebyboda skyttecenter
kan kretsen inte åta sig att arrangera SM Fält/Precision/MilSnabb 2018.
Kommittén undersöker alternativ.
II. SM Magnumfältskjutning 2017 i Kristinehamn: Flyttas till 5-6/8 på grund
av tillgången på fältskytteterräng.
III. SSM-kommittén har framfört att man vill genomföra SSM Fältskjutning
på Pingsthelgen, och inte på planerat datum. Ordf TvK arbetar vidare
med frågan.
IV. Kalpaks Cup: Förbundet har deltagit med ett lag i Kalpaks Cup i Riga.
Tävlingen riktar sig till försvarsorganisationer. Förbundets lag hade
stora framgångar, bestod av Lars Hagman, Jonas Hübner, och Åke
Nordin. Lagledare var Jim Eriksson och Jan Kjellberg.
V. John-Åke Andersson och Bo Walger deltog i möte i Köpenhamn med
DGI och NSF om NM Fältskjutning. DGI föreslog en ensning av
fältskyttereglerna mellan arrangörsländerna, bland annat att skottantalet
per station skall vara fem. VU anser att skillnaderna berikar tävlingen
och att SPSF inriktning är att i huvudsak bibehålla dagens regelverk för
NM.
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9:b

Regelkommittén
Intet.

9:c

Utbildningskommittén
I. O-kretsen har behov av kretsinstruktörer, men har svårt att engagera en
riksinstruktör för uppgiften. Ordf UtbK arbetar vidare med frågan.
II. Banläggarhäftet ännu närmare att bli klart. Förslag på de sista bitarna
har kommit in.
III. Det finns önskemål om mer material inom området krishantering.
IV. Planerar att integrera PPC i nästa edition av
Vapenkontrollantutbildningen.

9:d

Generalsekreteraren
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

9:e

WFSA höll årsmöte m.m. i samband med IWA i Nürnberg. Styrelseordf
och GS deltog. Förbundet ansökan om att bli röstande medlem bifölls.
GS fick därmed per automatik plats i exekutivkommittén. Till ny
ordförande i WFSA efter Herbert Keusgen valdes Torbjörn Lindskog.
20 föreningar har inte årsrapporterat för 2015, och 66 inte för 2016. 17
saknas båda åren. Åtgärder kommer att vidtas.
Möte med försvarsministern den 29/3, tillsammans med övriga ”militära”
frivilliga försvarsorganisationer. 10 % anslagsökning till frivorg, mer
frivilliga i insatsorganisationen och mer av allt på Gotland.
Inrikesministern har vidare lovat försvarsministern att ändringarna i EU
vapendirektiv inte ska drabba frivilliga försvarsorganisationer.
MAP: Förberedelser för ”Hemortens” pågår. Nästa på listan är BKS
samt krets- och föreningsfunktioner.
Ytterligare 3 000 skytteloggböcker har inkommit. De första 3 000 är slut.
Någon loggboksapplikation kommer inte att levereras från annan
organisation.
FOS har haft årsmöte. Nytt presidium valt. I övrigt inget avvikande.
26 april är ett antal kontakter inbjudna på ”husesyn” i kansliets nya
lokaler.

Biträdande Generalsekreteraren
I. Bitr GS redogjorde för pågående skjutbaneärenden. Bland annat har
Hacksjöbanan besökts.
II. Underlag har lämnats till den så kallade ”Frivilligportalen”, ett verktyg för
rekrytering.

9:f

Övriga rapporter
I. Styrelseordf och GS rapporterade från landsdelskonferens Väst och Syd.
II. Lars T Andersson rapporterade att han utökat MAP-arbetsgruppen med
Sonny Svensson. Den bestod sedan tidigare, förutom av honom själv,
av Patrik Manlig och Jan Edmundsson.
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§ 10 Samarbetsformer med andra svenska skytte- jakt- och
vapenorganisationer.
Diskuterades utvecklingen sedan föregående möte och vägen framåt enligt
bilaga till originalprotokollet (Bilaga 2).
§ 11 Skytte med kortpipiga vapen
Kansliet fick på föregående möte i uppdrag möte att utreda ett förslag från
Gert Nielsen och Johan Ahlbeck om att få bedriva försöksverksamhet;
fältskytte med kortpipiga vapen. Förslag till regelverk bifogades. Bitr GS
föredrog sin utredning. VU konstaterar därvid följande:
 I allt utom antalet skott per station och förhållandet
figurstorlek/avstånd/tid överensstämmer reglerna för respektive
vapengrupp med reglerna för vapen med ”normallång pipa”.
 Försöksverksamhet bör bedrivas innan ny gren/vapengrupp får RMstatus.
 Ansökan om försöksverksamhet måste initieras av förening och sändas
via egen krets.
 RM bör inte genomföras förrän gren är fastställd och finns i hela landet.
VU uppdrog åt kansliet att besvara hemställan i enlighet med detta.

§ 12 Övriga frågor
12:a Svenska Försvarsutbildningsförbundet har bjudit in en representant för SPSF
att delta i deras riksstämma på Fårö 10-11 juni. Tyvärr har SPSF ingen
representant tillgänglig.
12:b Försvarsmakten har sänt ut en remiss – justerad modell för organisationsstöd
till frivilliga. VU förordar remissens alternativ B. Vidare konstateras att SPSF
medlemsantal 2015-12-31 har satts till 17 505. Detta berodde på att MAP inte
kunde rapportera icke aktiva medlemmar (men likafullt medlemmar) det året.
Korrekt antal året före och efter är mellan 26 000 och 27 000. Detta saknar
dock betydelse, eftersom taket för bidragsgrundande medlemsantal är 15 000.
12:c

Lars T. Andersson meddelade att ordföranden i GPSSK har synpunkter på
SäkB Friv Skytte, vilken enligt hans uppfattning åsamkat GPSSK onödiga
kostnader. Uppdrogs åt kansliet att undersöka frågan, kontakta Lars Lundmark
samt återrapportera till VU.

12:d C-H Carlsson meddelade att han anmält sig till SISU årsmöte. Konstaterades
att inbjudan inte inkommit från RF/SISU.
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§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2

Regler för fältskjutning och militär snabbmatch med Pistol 88.
Samarbetsformer med andra svenska skytte- jakt- och
vapenhandelsorganisationer.

