SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:002/17

Protokoll VU Sammanträde Nr 1/2017

2017-01-14

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 4/2016 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade preliminärt resultat för 2016 samt reviderad budget för 2017
(bifogas originalprotokollet). Det ekonomiska läget är fortsatt gott.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Ny FAP 551-3 kapitel 5; GS: Vi följer kontinuerligt läget avseende
tillämpningen. Inga åtgärder bör vidtas före nästa vecka, då de nya
bestämmelserna gäller fullt ut.
b) Förslaget till nytt EU-direktiv; EU-beslut fortfarande inte fattat, även om
konturerna börjar klarna.
c) Förbundsordf samtalade 6/12 med inrikesministern om vikten av att
skytteorganisationerna inbjuds till diskussioner angående kommande
vapenlagsutredning.
d) Inrikesministern har bjudit in SPSF och övriga auktoriserade
skytteorganisationer 2017-01-25 angående kommande
vapenlagsutredning, bland annat omfattande, men förhoppningsvis inte
begränsad till konsekvenserna av kommande ändringar i EU
Vapendirektiv.

§6

Inkomna motioner
Krets Ämne
a A, BD Byte av riktmedel i vgr M7
b A
Ensa kommandon i Nat helmatch/
Snabbmatch med Milsnabb
c VD
Införa halvmatch i MilSnabb
d X
Regler för kretstävlingar
e X
Märken i MilSnabb
f BD
Skilda veteranlag i Vet Y och Ä vid SM
g BD
Max piplängd i vgr R generellt 6 ½”

Bereds av
Regelkommittén
Regelkommittén
Tävlingskommittén
RK, bitr av TvK
kansliet
Tävlingskommittén
Sören Wahlberg

§7

Inför landsdelskonferensen
Plats
Förbundsledningens representanter
Umeå
Förbundsordf, Bitr GS
Strängnäs
Styrelseordf, GS
Skövde
Styrelseordf, GS
Alvesta
Styrelseordf, GS

Utkast till bildspel gicks igenom och diskuterades. Bland annat tillförs beskrivning av
kretsfunktioner i MAP.
§8

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§9

Rapporter från kommittéerna m fl

9:a

Tävlingskommittén
I. Inbjudan för NM MilSnabb för veteraner har kommit in för godkännande
från Karlstads PSK. Äger rum 23 juli på Sörmobanan.
II. Ordf TvK har samrått med SvSF om stomprogrammet för 2018.

9:b

Regelkommittén
Intet.

9:c

Utbildningskommittén
Intet.

9:d

Generalsekreteraren
I.

Förbundet har fått en inbjudan från NSSF (National Shooting Sports
Federation) i USA att närvara vid ”Shoot Show” 17-20/1. GS har anmält
deltagande.
II. MAP: Årsavstämning pågår.
III. Lag anmält till Kalpaks Cup i Riga i mars. Jan Kjellberg och Jim Eriksson
leder projektet.
IV. Redovisades arbetsläget vid kansliet. Lokalerna på Östhammarsgatan
helt utrymda. Nya lokalerna fungerar bra.
9:e

Biträdande Generalsekreteraren
I. Möte med Michael Normann, SvSF och Stefan Thörngren, PROD Friv.
Krigsförbanden skall tillföras fler frivilliga. Detta, och återtagandet i
övrigt bedöms innebära utökade uppdrag till FMI.
II. Ovanstående förändringar har föranlett FM att fråga om SPSF och SvSF
tillsammans är beredda att ta hela ansvaret för bemanning av TOLOgrupp ÖN (d.v.s. även drivmedelsmän och gruppchefer). VU tillstyrkete
detta.

III. Vid samma möte diskuterades även vår medverkan i FM
ungdomskoncept.
IV. Möte med representanter för Hacksjöbanans Samarbetsorganisation
(HSO), Michael Normann, GS och bitr GS för att klargöra gällande.
regelverk och hur HSO kan agera för att banan skall kunna öppnas så
snart som möjligt.
9:f

Övriga rapporter
Intet.

§ 10 Samarbetsformer med andra svenska skytte- jakt- och
vapenorganisationer.
Diskuterades utvecklingen sedan föregående möte och vägen framåt enligt
bilaga till originalprotokollet.
§ 11 Övriga frågor
11:a Stiftelsen Skolskyttefrämjandet (arrangören av Skol-SM gevär) har frågat om
SPSF kan åta sig att administrativt stödja Skol-SM, mot full kostnadstäckning.
GS bedömer att detta kan lösas genom att arvodesanställa en person som är
förfaren i ämnet. VU ställdes sig positivt och gav GS i uppdrag att fortsätta
arbeta med frågan.
11:b Öppet brev har kommit in från Per Herrman angående krav för föreningsintyg
(föranledd av GS artikel i frågan i NP 4/2016). Beslöts att brevet i förkortad
form tas in i NP (max 4000 tecken) och att GS tar fram förslag till svar.
11:d GS önskar få i uppdrag att ta fram en ny/uppdaterad generell
informationsbroschyr om förbundet. Beslöts enligt förslaget.
11:e Gert Nielsen och Johan Ahlbeck har inkommit med skrivelse angående
utveckling av skytte med kortpipiga vapen. Uppdrogs åt kansliet att utreda
frågan.

§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
ordförande

