Föreningsutskick 3/2011

2011-12-14

Till samtliga föreningar
Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom
Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall så inte
redan sker, anslå föreningsutskicken på föreningens anslagstavla.
Detta utskick innehåller
Årsrapportblanketter & Lösenord
Liksom i tidigare år finns möjlighet att rapportera digitalt eller manuellt. Föreningarna kommer
att kunna ladda ner programmet från vår hemsida. Filen hämtas första gången ni startar
programmet med hjälp av ett unikt lösenord. Blanketter och lösenordet (färgat papper) bifogas i
detta utskick, Det nya programmet finns att ladda ner från vår hemsida från andra halvan av
december. Mer detaljerad information finns på ”Läs detta inför årsrapporteringen” OBS! Det
nya programmet måste användas och ni behöver ha Access i er dator för att det ska fungera.
Om ni saknar Access, kan ni beställa en Runtime från kansliet. Skicka ett mail till:
yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se eller ring 08-553 401 64 (telefontid 09.00-11.00 och
13.00-14.00)
Riskhantering och kriskommunikation
Som ett led in Förbundsledningens strävan att höja kunskapsnivån avseende riskhantering,
kriskommunikation och relationer till media har bifogat ”Föreningspaket” producerats. Paketet
(som även finns på hemsidan) innehåller de grunder som varje föreningsstyrelse måste känna
till.. Om någonting oförutsett inträffar är det alltid en fördel att vara förberedd. Det gäller såväl
Förbundsstyrelsen som kretsar och föreningar. Förbundsledningen rekommenderar därför att
ni tar upp och diskuterar ”Föreningspaketet” i samband med nästa styrelsesammanträde.
”Skjutkort” för märkestagning
Bifogat tryckunderlag till ”skjutkort” bygger på en idé av Ove Andersson Upplands Väsby Psk.
Tanken är att varje medlem förses med individuellt kort där kompetenser successivt införs.
Detta är avsett att underlätta arbetet för den som har ansvaret för hanteringen av
märkeskompetenser.
Åtgärdskalender Pistolskytteförening
Bifogad åtgärdskalender är avsedd att, efter föreningsvisa kompletteringar, tjäna som stöd för
arbetet ute i föreningarna. (finns också att hämta på hemsidan).
Årets Ungdomsledare
Nu är det tid att nominera kandidater till utmärkelsen ”Årets ungdomsledare” (Bestämmelser
bifogas) Såväl föreningar som enskilda medlemmar tillhörande SPSF har rätt att nominera
kandidater till denna utmärkelse. En förutsättning att komma i fråga är dock att man fortfarande
är aktiv som ungdomsledare. Utmärkelsen består av Förbundets plakett monterad på träplatta
försedd med mottagarens namn samt årtal. Med utmärkelsen följer SPORTEC AB stipendium
om 2.000 kr. Utmärkelsen utdelas på Förbundsmötet den 10 juni 2012.
Förslag jämte motivering skall vara Förbundskansliet tillhanda senast 31/1 2012 (poststämpel)
under adress SPSF, Box 5435, 114 84 Stockholm.

Övrig information
Angående polismyndigheternas behandling av licensärenden
Dialogen med RPS fortsätter. I skrivande stund har jag ingenting nytt att tillägga utöver vad
som framgår av Nyhetsbrev 4/2011. Detta nyhetsbrev, som sändes ut den 10 november, finns
på hemsidan www.pistolskytteforbundet.se Så fort jag har ny information i denna fråga
kommer jag att sända ut ett nytt Nyhetsbrev som även läggs ut på hemsidan. Jag vädjar till de
föreningar som ännu inte kopplat upp sig på sändlistan för Nyhetsbreven att göra det snarast
via hemsidan.
Årsavgifter
Årsavgifterna kommer som föregående år att faktureras från kansliet efter uppgifterna på
årsrapporten och fakturan betalas direkt till kansliet. Detta gäller utan undantag. Observera
att avgiften baseras på antalet aktiva skyttar 31/12 2011 och inte på beräknat antal aktiva
skyttar under 2012. OBS Juniorer som endast skjuter luftpistol skall inte rapporteras som
aktiva skyttar. Årsavgifterna skall vara kansliet tillhanda senast 2012-03-31.
Förbundsmötet 2011 fastställde följande avgifter för 2012:
Föreningsavgift
Avgift per aktiv medlem
Avgift per aktiv familjemedlem
Avgift per luftpistolskytt (ungdom)

600 kr per förening
260 kr per aktiv medlem
200 kr per aktiv familjemedlem
10 kr per luftpistolskytt

Sammanträdesplan 2012
Det är viktigt att ni vet när Förbundsstyrelsen sammanträder i den mån ni har ärenden ni vill få
behandlade. Förbundsstyrelsen sammanträder 25/2, 14/4, 10/6, 10/6 (konstituerande), 6/10
och 1/12. Förbundsmötet genomförs 10/6.
Valberedning
Förbundets Valberedning 2011-12 består av
Sonny Svensson (ordf.) 0709-90 50 80
Jan Kjellberg (Ö)
0278-155 64
Björn Svensson (V)
0513-35 656
Guy Persson (S)
0454-164 03
Gunnar Andersson (N) 0611-240 48

sonny.svensson@gmail.com
kjellberg.jan@tele2.se
bjorn.svensson@ppc-sweden.com
guy_persson@hotmail.com
karlgunnar.andersson1@spray.se

Julstängt
Kansliet stänger för julen den 22 december och öppnar igen den 9 januari.
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Mats Stoltz

Läs detta inför årsrapporteringen 2011!!
Det är viktigt att ni använder årets program när ni ska göra rapporten digitalt. Ni har fått ett unikt
lösenord skickat till er i samband med föreningsutskicket (nr 3/2011) med blanketterna. Programmet
för årsrapporteringen laddar ni ner på vår hemsida www.pistolskytteforbundet.se.
För att kunna göra årsrapporten behöver ni ha access i datorn. Om ni inte har det kan ni beställa en CD
med Runtimeversion från kansliet på e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se eller ringa
08-553 401 64 (telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00) Gör det redan nu så att ni inte blir sena med
rapporten.
Vem får NP och vem är försäkrad?
Följande rutor måste vara ifyllda för att skytten ska få NP och vara försäkrad.
Aktiv skytt

En medlem kan vara aktiv i flera föreningar men bara representera en
förening. Aktiv skytt är medlemmen om han/hon avlossat minst ett
skott under året och/eller innehar egen vapenlicens för pistol/revolver.
Missa inte de skyttar som är nya,tagit pistolskyttekortet eller skjutit
rikstävlingen på hemortens banor under det år som rapporten avser.

Moderklubb

Den förening som skytten tävlar för. Tävlar inte skytten externt är det den
föreningen som skytten skulle ha tävlat för om han/hon gjort det. Det är
endast moderklubben som ska betala in förbundsavgiften för en medlem.

Skjuter endast luft

Det är endast skyttar som fyllde 20 år under 2011 som kan markeras
med detta. För dessa betalar ni lägre avgift och de får inte någon
tidning. Däremot omfattas de av förbundets försäkring.
Skytt över 20 år ska markeras som aktiv.

Vad är det för skillnad på ”att avstå från NP” och ”Rabatterad avgift”?
Avstå från NP =

Medlemmen har avsagt sig tidningen men full avgift faktureras.
Används endast om medlemmen uttryckligen sagt att han/hon inte vill ha
tidningen.

Rabatterad avgift =

Person som bor på samma adress som minst en annan fullt betalande
medlem och har anmält till föreningen att han/hon inte vill ha tidningen.
Den skytten får inte någon tidning.

Under medlemsuppgifter i manualen finns mer detaljerad beskrivning
* Var noga med att det är rätt adress på era medlemmar när ni skickar in rapporten. Det brukar
vara väldigt många tidningsreturer på det första numret. Har ni en annan adress än den ni får
med filen från oss ber vi er dubbelkolla detta. En del medlemmar ringer oss och ändrar men
tänker inte på att höra av sig till föreningen, vi försöker påminna om detta när de hör av sig.
* Det är viktigt att alla skyttar som har varit aktiva under 2011 tas med i rapporten.
Föreningsavgiften faktureras efter uppgifterna i årsrapporten. De som inte tas med får inte
någon tidning.
* Skytt som byter förening vid årsskiftet rapporteras av den förening hon/han var medlem under
2011 då den skall betala avgiften. Det är alltid den föreningen som betalar årsavgifter.
Årsavgiften baseras på årsrapporten 2011. Avgiften betalas i efterhand.
* Vi är tacksamma om ni fyller i så kompletta uppgifter som möjligt på era medlemmar gärna
med e-post och telefonnummer.

För att kunna använda årsrapporteringsprogrammet skall du göra så här:
1. Ladda hem årets version av årsrapporteringsprogrammet. Programmet finns på vår hemsida
www.pistolskytteforbundet.se under rubriken ”för kretsar och föreningar” och sen ”årsrapportering”
2. Ladda hem manualen och läs igenom denna.
3. Installera programmet (genom att t.ex. dubbelklicka på den hemladdade filen).
Filen lägger sig under C:SPSF/Årsrapportering 2011. Om ni inte själva väljer annan plats.
4. Starta programmet (ARprg.mde).
5. Programmet frågar nu efter användarnamn och lösenordet som ni har fått med detta utskick
(föreningsutskick nr 3/11)
6. När ni har lagt in dessa uppgifter hämtas föreningens fil automatiskt
7. Nu ska det var klart att börja mata in uppgifter och uppdatera
När ni är klar med alla uppgifter går ni in på startsidan för programmet och klickar på Import/Export.
Då kommer en granskningslista upp som ska godkännas, därefter kan ni trycka på Export till krets. Nu
skapas filen ARFxxxxx.ar där x = ert krets och föreningsnummer. Filen lägger sig i samma

mapp som programmet.
8. Nu bifogar ni denna fil till er egen krets via ett e-postmeddelande. Adressen till kretsen kommer upp när
ni skapar filen men här nedan finns en sammanställning på kretarnas e-postadresser.
Utförligare beskrivning finns i tillägget till manualen.

Stöter ni på problem så behöver vi få veta detta. Hör ni inte av er kan vi inte rätta till
eventuella fel till kommande versioner.
NYTT FRÅN I ÅR ÄR: Det kommer upp en lista med de uppgifter som ni
har matat in och dessa måste ni godkänna för att komma vidare med exporten.
E-postadresser till kretsarna för årsrapporteringen:
arsrapport.stockholm@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.goteborg@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.uppsala@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.alvsborg@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.sormland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.vastgotadal@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.ostergotland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.skaraborg@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.jonkoping@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.varmland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.kronoberg@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.orebro@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.kalmarnorra@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.vastmanland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.kalmarsodra@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.dalarna@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.gotland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.gavleborg@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.blekinge@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.vasternorrland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.kristianstad@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.jamtland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.malmohus@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.vasterbotten@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.halland@pistolskytteforbundet.se

arsrapport.norrbotten@pistolskytteforbundet.se

Sist men inte minst läs manualen!
Hälsningar Kansliet

RAPPORT FÖR ÅR 2011
till Svenska Pistolskytteförbundet
Denna rapport skall tillsammans med uppgifter om aktiva skyttar, insändas senast den 31 januari till egen pistolskyttekrets.

1. Föreningsuppgifter
Föreningens nr:

-

e-post:

Förening:

Hemsida:

Adress:

Postgironr:

Postnr:

Ort:

Bankgironr:

2. Styrelsens sammansättning vid årets slut:
Funktion

Namn
Adress
Postnr, Ort

Tel bost
Tel arb
Tel mob

Tel fax
e-post

2.1
Ordförande

2.2
vice ordförande

2.3
Sekreterare

2.4
Kassör

2.5
Säkerhetsansvarig

2.6
Ledamot
Banchef

2.7
Ledamot
Utbildningsledare
2.8
Ledamot
Ungdomsledare
2.9
Ledamot

Om styrelseuppdraget ej är tillämpligt i fälten 2.6 – 2.8 ovan, stryk över texten, alternativt ändra.

OBS! Ändring av föreningens adress görs inte via denna rapport!

3. Föreningen är även ansluten till
Svenska Skyttesportförbundet
4. Uppgifter om övrig verksamhet
Föreningen har erhållit lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet
Föreningen utövar luftpistolskytte
5. Föreningens medlemsantal
Manliga Kvinnliga

Totalt

Aktiva medlemmar 25 år eller yngre
Aktiva medlemmar 26 år eller äldre
Summa Aktiva medlemmar
Summa medlemmar som endast skjutit luftpistol.
Skyttar som endast skjuter luftpistol skall inte räknas med bland aktiva

Antal aktiva medlemmar som innehar Pistolskyttekort
Övriga ej aktiva medlemmar
Summa medlemmar (aktiva plus övriga, ej endast luft.)
Aktiva medlemmar som betalar rabatterad avgift (i samma hushåll som en fullbetalande)
Som aktiv skytt räknas medlem som har licens för vapen som kan användas inom förbundets tävlingsprogram (om innehavet är
känt av klubben) och/eller den som avlossat minst ett skott under året.

6. Under året avlossades följande antal skott.
Vapengrp
A
B
C
R
M
Summa
L
Sum tot

Antal

7. Under året har följande antal prov för märken genomförts.
Märke
Summa
Pistolskyttemärken Brons
Silver
Guld
Årtalsmärken
Mästarmärken
Elitmärken
Skidskyttemärken
Springskyttemärken
Luftpistolmärken
Fältskyttemärken
Nat Helmatchmärken
Precisionskyttemärken
Summa

OBSERVERA! Även inteckningar för respektive
märke skall redovisas.

Ort: _____________________ den _______ 20 ___

__________________________________________
Ordförande / Sekreterare

Skyttar som varit aktiva under 2011
Klubbnr: ___ - _____ Klubbnamn: _______________________________
Svenska Pistolskytteförbundet

Personnr
fullständigt

Denna rapport skall tillsammans med Rapport för år 2011, insändas senast den 31 januari till egen pistolskyttekrets.

Efternamn, förnamn
(sorteras på efternamn)

Skytt som tillhör flera
föreningar ska markers med
moderklubb på den där
denne tävlar/skulle tävlat för.

Moderklubb

Adress, Postnr, Ort

Tävlar skytten i olika grenar i föreningarna så
är det den förening där skytten representerar i
fält/prec som räknas. Om skytten ej skjuter
dessa grenar räknas de andra.

Sidan 1 av 2

Rep. i
fält /
prec

Rep. i
spring /
skid

Rep. i
magn.
fält

Rep.
i
PPC

Rep. i
sportskytte

Samma
hushåll

Endast
luftpistol
Endast
juniorer

Personnr
fullständigt

Efternamn, förnamn
(sorteras på efternamn)

Moderklubb

Adress, Postnr, Ort

Sidan 2 av 2

Rep. i
fält /
prec

Rep. i
spring /
skid

Rep. i
magn.
fält

Rep.
i
PPC

Rep. i
sportskytte

Samma
hushåll

Endast
luftpistol
Endast
juniorer

Skyttar som är kvalificerade till Riksmästarklass och SM för 2012
Klubbnr: ___ - _____ Klubbnamn: _______________________________
Svenska Pistolskytteförbundet

Denna rapport skall skickas in till egen krets tillsammans med årsrapporten.

Ej riksmästare men kvalificerade för SM

Personnr (fullständigt)

Riksmästare 1)
Prec Fält

Efternamn, förnamn
(sorteras på efternamn)

Sidan 1 av 2

SM Dam
Prec Fält

2)

SM Vet
Prec Fält

3)

SM Klass 1
Prec Fält

4)

Personnr (fullständigt)

1)
2)
3)
4)

Riksmästare 1)
Prec Fält

Efternamn, förnamn
(sorteras på efternamn)

SM Dam
Prec Fält

2)

SM Vet
Prec Fält

3)

SM Klass 1
Prec Fält

4)

Markeras om medlemmen under innevarande år kvalificerat sig till riksmästarklass i precisionsskjutning resp fältskjutning nästföljande år.
Markeras om medlemmen under innevarande år kvalificerat sig till vapengrupp DamC vid SM i precisionsskjutning resp fältskjutning nästföljande år.
Markeras om medlemmen under innevarande år kvalificerat sig till vapengrupp VetYC vid SM i precisionsskjutning resp fältskjutning nästföljande år.
Markeras om medlemmen under innevarande år som klass 1-skytt kvalificerat sig till SM i precisionsskjutning resp fältskjutning nästföljande år enligt
moment B.1.2.1.5, sid 31-32 i Skjuthandboken.

Sidan 2 av 2

Märkesbeställning
Standardmedalj i Guld
Föreningsnr: __ - _____ Förening: ___________________________

Med stöd av nedanstående meritförteckning föreslås _____________________________
erhålla standardmedalj i guld.
Markera med kryss:

50 p
400 p
1200 p
2200 p

100 p
500 p
1400 p
2400 p

150 p
600 p
1600 p
2600 p

200 p
800 p
1800 p
2800 p

300 p
1000 p
2000 p
3000 p

Personnr: __________________

Innehar standardmedalj i guld nr: ________

Namn: ____________________________________
Datum
Tävlingsnamn
Plats

Tidigare erövrad standardmedaljpoäng: ______
Poäng Prec Fält Skid Spri Snabb Nat h Luft PPC

Summa:
Ort: _______________________________ den _________ 20 ____

Ordförande/Sekreterare

Märkesbeställningsblankett
Föreningens nr, namn:
Beställingen sänds till:

Kontaktperson:

Adress:

Tel dagtid:
Datum för årsmöte:

e-mail:

Leverans önskas före:

Erövrade Rikstävlingsmedaljer skickas automatiskt om dessa EJ önskas v g kryssa här
Pistolskyttemärke
Brons
Silver
Silver (kont.silver)
Guld *
Guld * (kont.silver)
Lägre årtalsmärke
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Högre årtalsmärke
Brons
Silver
Guld
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Högre årtalsmärke med krans
Guld
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Med emalj
Med emalj en stjärna
Med emalj två stjärnor
Med emalj tre stjärnor
Mästarmärken
Brons
Silver
Silver (kont.silver)
Guld
Guld (kont.silver)
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Elitmärken
Brons
Silver
Guld
Med kvistar
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor

Fältskyttemärke
Brons
Silver
Guld *
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Fältskyttemärke med kvist
Med kvist
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Skidskyttemärken
Brons
Silver
Guld *
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Med emalj
Med en stjärna
Med två stjäror
Med tre stjärnor
Springskyttemärken
Brons
Silver
Guld *
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Med emalj
Med en stjärna
Med två stjäror
Med tre stjärnor
Luftpistolmärken
Brons
Silver
Guld
Årtalsmärke i guld
Årtalsmärke med en stj
Årtalsmärke med två stj
Årtalsmärke med tre stj
Med krans
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor

Luftpistol ungdom
Brons
Silver
Guld
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Standardmedaljer
Brons
Silver
Guld ** (kont. silver)
Guld med överstycke **
Precisionsskyttemärke
Brons
Silver
Guld *
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Nat. Helmatchmärke
Brons
Silver
Guld *
Med en stjärna
Med två stjärnor
Med tre stjärnor
Fältskytteplaketter
Brons
Silver
Guld
Banskytteplaketter
Brons
Silver
Guld
Övrigt
Proppar best. på sep blankett
Skjuthandbok

* Personuppgifter och bestyrkande lämnas på blankettens baksida.
** Särskild balankett med uppgift om tävling och poäng skall insändas.
Om skytt tidigare är registrerad på gult registerkort skall detta insändas tillsammans med märkesbeställningen
Gäller även spring-, skidskytte, Nat. Helmatch-, och fältskyttemärke i guld
2011

Beställning av guldmärken
med personuppgift
Föreningsnr: ___ - _______
Föreningsnamn: _________________________________________
Svenska Pistolskytteförbundet

Personnr

Förnamn, efternamn

Önskas i
kontrollerat silver

Pistolskyttemärke
i guld

Skidskyttemärke
i guld

Springskyttemärke
i guld

N. helmatchmärke
i guld

Precskyttemärke
i guld

Att ovanstående märkesbeställning grundas på utförda godkända skjutresultat samt att angivna
personuppgifter är korrekta intygas

Ort: _____________________ den ____________ 20 ___

________________________________________________________
Ordförande/Sekreterare

Kom ihåg att skicka med gula korten!

Fältskyttemärke
i guld

Föreningsnr

Beställningsblankett för proppar och brickor
Pistoler
Nr 1
Nr 2
Nr 4
Nr 7
Nr 9

Kaliber
.22
.32 SWL, .32 ACP
9 mm P, 9x21, 7,65 P, .38 Super Auto, 380 ACP
10 mm Auto, .40 SW, .41 AE
.45 ACP

Revolvrar
Nr 21
Nr 22
Nr 23
Nr 27
Nr 28
Nr 29
Nr 30

.45 LC SA
.44 SA
.357 SA
SW m17, m617
SW m27, m28
Universalpropp revolver .38/.357
.44 Revolver

Bricka nr
Nr 11
Nr 12
Nr 15
Nr 18
Nr 19
Nr 20

Passar till revolvar
SW m586, m686, m29 m fl
SW m14 (K 38), m16 m fl
Colt Python, Anaconda m fl
Ruger RH, Ruger SRH
Manurhin MR73, Manurhin MR96, Ruger GP 100
SW m19

Antal

matningsnav
14,3 mm
14,3 mm
15,2 mm
13,3 mm
13,0 mm
14,3 mm

Övriga som inte finns med på listan fyll i uppg om kaliber (pistol)
trumdiameter och matningsnavets diameter (revolver).

Förenings nr

Förenings namn:
Lev adress:

Datum:

Anmälan om ny/ändring och avslutat medlemskap på medlemmar i förening

Föreningsnamn

Föreningsnummer

Kontaktperson

Personnummer (10)

Telefon dagtid

Namn

Adress

E-postadress

Postnr

Listan skickas med till Svenska Pistolskytteförbundet på något av följande sätt
till: e-post kansli@pistolskytteforbundet.se
till: Box 5435, 114 84 Stockholm
till: fax 08-553 401 69

Postort

Ändringen

Ny

Adr.

gäller fr o m

medl.

ändr. medl.

Insänd den

Avslutat

Uppgifter om medlem i förening

Anmälan om ny medlem
Anmälan om ny adress för medlem
Anmälan om avslutat medlemskap

Föreningen namn

Föreningsnummer

Personnummer:
Namn:
Adress:
Postadress:
Antagen den:
Avförd den:
Gammal adress:

Insänd av:
Skickas med e-post till: kansli@pistolskytteforbundet.se
eller till Svenska Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm
eller fax 08-553 401 69

q
Brons q
Silver q
Guld

q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året
q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året

q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året

Precision

Poäng

Poäng

Kontrollerat av

Kontrollerat av

Kontrollerat av

Precision

Poäng

Kontrollerat av

SNABBPISTOL

Kontrollerat av

Snabbserie

q
Brons q
Silver q
Guld

Kontrollerat av

q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året
LUFTPISTOL

Snabbserie

q
Brons q
Silver q
Guld

Kontrollerat av

q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året

Kontrollerat av

q
Propagandamärke

Signatur:______________

Poäng

q
Påbyggnadsmärke

Poäng
Uppgjord av
Ove Andersson
Upplands Väsby Psk

Insändes till sekreteraren i UVPSK
senast den 1 januari påföljande år

Kontrollerat av
Poäng
Kontrollerat av

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
PISTOLSKYTTEMÄRKE
q
Lägre årtalsmärke q
Högre årtalsmärke

MÄSTARMÄRKE

ELITMÄRKE

LUFTPISTOLMÄRKE

q
Brons q
Silver q
Guld
q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
Brons q
Silver q
Guld
q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
Brons q
Silver q
Guld
q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året q
4 året q
5 året

q
1 året q
2 året q
3 året q
med kvist

q
1 året q
2 året q
3 året q
med kvist

q
Brons q
Silver q
Guld q
Vgr A q
Vgr B q
Vgr C

1a. Rikstävlingen................... Poäng

Precision

q
Med krans

1b. Precisionsskjutning

Kontrollerat av

Poäng

1c. Standardmedalj i precisionsskjutning den ...../.....

Snabbskjut

Kontrollerat av

Precision Poäng

2a. Precision

Kontrollerat av

Kontrollerat av\eller

Kontrollerat av

Plats

2a. Figur

Datum

Kontrollerat av

Tillämpning

2b. Standardpistol serier
2c. Snabbskjutningsserier

q
Med emaljerad krans

q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året

Kontrollerat av
PRECISIONSSKYTTEMÄRKE
q
Brons q
Silver q
Guld

Poäng
Vapengrupp

Datum

q
Årtalsmärke

SKIDSKYTTEMÄRKE

q
Brons q
Silver q
Guld
q
1¶
q
2¶
q
3¶
med emalj
q
1 året q
2 året q
3 året q

3. Standardmedalj I fältskjutn den ...../.....

q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
1 året q
2 året q
3 året
SPRINGSKYTTEMÄRKE

Plats

SKJUTKORT År:

q
Brons q
Silver q
Guld

Klubb:

FRIPISTOL

Namn:

q
Brons q
Silver q
Guld

STANDARDPISTOL

Personnummer:

SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET
SPORTPISTOL / GROVPISTOL

NATIONELL HELMATCH

FÄLTSKYTTEMÄRKE
Poäng

Kontrollerat av

Poäng

Kontrollerat av

q
1 året q
2 året q
3 året q
med kvist

Vapengrupp
Träff/Poäng

q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
med emalj

Kontrollerat av

Kontrollerat av

q
1 året q
2 året q
3 året q
1¶
q
2¶
q
3¶
q
Brons q
Silver q
Guld
q
1¶
q
2¶
q
3¶

q
Brons q
Silver q
Guld q
1 året q
2 året q
3 året

Poäng

Poäng

q
Vgr A q
Vgr B q
Vgr C
q
Brons q
Silver q
Guld

Klipp ut efter den streckade yttre linjen.
Vik sedan först på mitten i längdled,
vik sedan som ett dragspel i fyra delar.
För att erhålla ett behändigt format.

Antal Stn
Plats
Datum

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

2011-10-14

MISSIV
Förbundsledningen inledde för två år sedan ett projekt rörande mediarelationer, riskhantering
och kriskommunikation. Projektet har utgjort huvudtema på såväl kretskonferenser som
landsdelskonferenser. Detta har resulterat i att kunskapen i dessa frågor är god på Förbundsoch kretsnivå. Nu gäller det att sprida den kunskapen till föreningarna. För den sakens skull
har Förbundsledningen tagit fram bifogat ”Grundpaket” (som även finns på hemsidan).
Grundpaketet består av följande handlingar
•
•
•
•
•

Missiv
Förbundets krispolicy
PM Mediakontakter
PM incidentrapportering
”Do & donots”

Mats Stoltz

OBS

Att beakta

OBS

Även om vi vidtar alla tänkbara förebyggande åtgärder finns alltid risken att det inträffar
oönskade vapenrelaterade händelser i vår omgivning. De tragiska händelserna i Norge i juli
2011 utgör ett skrämmande exempel. När något sådant inträffar kommer vi ofelbart att bli
föremål för medias intresse.
Förbundsledningen är medveten om att alla föreningar inte har de resurser och den överblick
som fordras för att hantera händelser av Norgefallets dignitet. Förbundets policy är därför att i
dessa frågor koncentrera dialogen centralt.
Föreningarna rekommenderas därför att i dessa fall hänvisa till Förbundets presstalesman
Mike Winnerstig. Tfn: 0705-44 41 46 Epost: mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se
Det är för att hjälpa föreningarna som Förbundet valt att koncentrera dialogen till sin
presstalesman. Den servicen är ni värda och har rätt till. Han är er resurs. Tveka aldrig att
kontakta honom.
För den händelse ni inte skulle nå Mike (Han läser alltid av sin telefon & e-post och
återkommer om ni lämnar meddelande) rekommenderas ni att kontakta Förbundets
generalsekreterare Mats Stoltz
08-553 401 61 (arbete)
08-650 50 93 (bostad)
mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDETS
KRISHANTERINGSPOLICY
Svenska Pistolskytteförbundets målsättning är att högsta möjliga säkerhet ska säkerställas för
såväl våra medlemmar som för övriga samhället.
Förbundet lägger därför stor vikt vid förebyggande åtgärder i form av utfärdade
säkerhetsbestämmelser. Dessa finns kodifierade i Skjuthandboken.
Förebyggande åtgärder utgör dock ingen garanti för att oönskade händelser inte skulle kunna
inträffa. Därför måste Förbundet i dess helhet vara väl förberett att hantera en sådan situation.
Härvid är det av särskild vikt att säkerställa, att saklig och korrekt information snarast möjligt
förmedlas såväl internt externt.
För att understryka vikten av dessa frågor har Förbundsmötet fastställt följande
krishanteringspolicy att gälla för organisationen i dess helhet.
• Det är av största vikt att de bestämmelser som utfärdats i förebyggande syfte efterlevs.
Ansvaret för att så sker åvilar såväl Förbundsstyrelsen som kretsar, föreningar och
enskilda medlemmar.
• För att säkerställa att bestämmelserna vid behov revideras är det av största vikt att
inträffade säkerhetsrelaterade händelser rapporteras till Förbundskansliet och att
kretsar och föreningar utvecklar rutiner för detta.
• På varje nivå (Förbund, krets, förening) skall finnas en plan hur information ska
kommuniceras såväl internt som till utomstående. Av denna plan skall framgå vem
som är huvudansvarig för dessa frågor och vem som är kontaktperson mot massmedia.
(Det kan vara, men behöver inte vara, samma person) Planen skall också ange hur
kommunikation internt och externt skall genomföras.
• På varje nivå (Förbund, krets, förening) bör finnas en plan för att hantera oönskade
händelser som påverkar verksamheten. Denna plan bör klarlägga vilka personella
resurser och andra tillgångar som disponeras och hur dessa skall användas i händelse
av olyckor eller andra oönskade händelser. I planen bör särskilt beaktas hur fortsatt
verksamhet skall säkerställas om oönskade händelser inträffar.

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Mats Stoltz

2011-10-14
PM

Angående mediakontakter
Det är högst önskvärt att nå ut med information om vår verksamhet pistolskytte i media. Inte
minst gäller detta på lokal nivå. Föreningarna rekommenderas därför att utse en lämplig
person till presstalesman med uppgift att svara för kontakten med media. I presstalesmannens
uppgifter ingår att etablera kontakt med lokala medier och aktivt försöka få in skytterelaterat
material (Resultat, tävlingsreportage, föreningsreportage etc) Bra relationer till lokala media
är alltid en fördel.
Om föreningen kontaktas av media med anledning av att det inträffat en oönskad händelse bör
följande grundregler beaktas:
•
•

•

•
•
•
•

Vid händelser som är av riksintresse bör media hänvisas till förbundets talesman.
Om händelsen inte bedöms vara av riksintresse hänvisa till föreningens presstalesman
(eller om sådan inte utsetts till annan lämplig person) Det är viktigt att endast en
person uttalar sig för föreningens räkning.
Ta under alla omständigheter snarast kontakt med förbundskansliet och informera vad
som hänt. Här krävs fullständig öppenhet. Håll alltid en kommunikationslinje öppen
till förbundet. Aktuellt telefonnummer meddelas förbundskansliet.
Begär tid att kontrollera vad som verkligen hänt och be att få återkomma. Detta brukar
beviljas men håll vad ni lovat.
Ta reda på vad som har hänt, informera Förbundets presstalesman och ring sedan upp
journalisten.
Spekulera aldrig. Pågår polisutredning hänvisa till detta. Svara inte på frågor av arten
”Om han nu är skyldig……”
Däremot finns det ingen anledning att inte lämna saklig information som grundar sig
på fakta. Exempelvis kan ni lugnt bekräfta att ni har en medlem med ett visst namn
förutsatt att så är fallet

Om en förening anser det riktigt att ställa upp på att intervjuas av media är det viktigt att
beakta platsen för intervjun. Om intervjun inte avser ett rent tävlingsreportage bör den inte
genomföras på skjutbanan eller mot bakgrund av skjutvapen.
Det är också viktigt att skapa bra möjligheter att nå ut med information till medlemmar och
kretsstyrelse. Samma sak gäller även för kretsstyrelsen både mot föreningar och mot
förbundskansliet. Både telefon- och maillistor bör skapas. Tänk på att ta med sådana
kontaktvägar som verkligen läses av mottagaren och att detta är den person som är utsedd att
sköta krishantering och kriskommunikation.
Slutligen, rapportera in inträffade incidenter till förbundskansliet i enlighet med PM
Incidentrapportering.

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Mats Stoltz

2011-10-07
PM

Incidentrapportering
Det är viktigt att Förbundet har kontroll vilka incidenter (exempelvis olyckstillbud eller
brottsrelaterade händelser) som inträffar ute i landet. I det förra exemplet för att kunna
förbättra regelverket för att undvika en upprepning. I det senare fallet för att kunna sköta
relationerna till media på ett funktionellt sätt. Det ger också Förbundet möjlighet att komma
med råd hur incidenten bör behandlas med hänsyn till gällande lagstiftning.
Det är därför av största vikt att föreningarna rapporterar inträffade incidenter till
Förbundskansliet med kopia till egen krets.
När det gäller olyckstillbud, vådaskott eller vapensprängning skall åtgärder i enlighet med
Skjuthandboken vidtas innan rapportering sker.
Följande incidenter skall rapporteras
•
•
•
•
•
•

Brottsrelaterade händelser där våra medlemmar är inblandade och som har bäring på
medlemmens vapeninnehav.
Stöld av föreningsvapen (och i de fall föreningen har kännedom även privata vapen)
Olycka / olyckstillbud
Vådaskott
Vapensprängning / ammunitionsfel
Övriga händelser som föreningen anser skall rapporteras.

Rapport skall sändas till Förbundskansliet varvid blankett enligt bilaga skall användas.
Rapportering skall om möjligt ske digitalt. Blanketten finns på Förbundets hemsida i ifyllbar
pdf form. Eventuella bilagor scannas.
Om föreningen inte har möjlighet till digital rapportering eller scanning går det givetvis bra
att sända rapporten per post.
Det viktiga är att rapporten kommer in.

BLANKETT INCIDENTRAPPORT
Förening:
Krets:
Kontaktman:
Adress:
Telefon (dagtid):
E-post adress:

Datum för incidenten

Beskrivning av händelsen

Bifogade bilagor:

Datum:
Namnteckning:

ÅTGÄRDSKALENDER PISTOLSKYTTEFÖRENING
2012

Denna åtgärdskalender, som bygger på kansliets åtgärdskalender, stomprogram,
utgivningsplan för NP och Normalstadgar Pistolskytteförening, är avsedd att efter
föreningsvisa kompletteringar tjäna som stöd för arbetet ute i föreningarna

Januari
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Uppgifter om avlagda märkesprov till förbundet senast 15/1, dock måste datum för önskad
leverans anges på blanketten. Detta för att vi ska ha möjlighet att få ut märkena till det
datum ni önskar.
Landsdelskonferens Nord (Umeå) 20-21/1
Landsdelskonferens Öst 28/1
Manusstopp NP 1 27/1. (Utgivningsdag 15/3)
Sammanträde Verkställande utskottet (VU) 22/1
Årsrapporten i två ex till kretsen snarast och senast 31/1 (för smidigare hantering vädjar vi
till föreningarna att skicka in årsrapporten senast 15/1).
Anmälan skyttar i Riksmästarklass till kretsen tillsammans med årsrapporten senast 31/1
(helst redan 15/1).
Förberedelserna inför föreningens årsmöte påbörjas.
Enligt stadgarna skall motioner från medlem vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet (motion som måste föras upp på förbundsmötesnivå senast den 1 november
året före aktuellt årsmöte).
Kallelsen till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Bokslut och verksamhetsberättelse bör därför vara klara och revision ha genomförts senast
fem veckor före årsmötet. Styrelsen skall lämna styrelseprotokoll och räkenskaper för det
gångna året till revisorerna senast den sista januari. Revisorerna skall lämna sin
revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Eventuell kretsavgift till kretsen i enlighet med kretsens bestämmande

Februari
•
•
•
•
•

Landsdelskonferens Väst 4/2
Landsdelskonferens Syd 11/2
Sammanträde Förbundsstyrelsen (FS) 25/2
Sista tävlingsdagen i Hemortens banor med luftpistol för ungdomar 29/2
SOIC PPC (Umeå)

•
•
•
•

Sammanträde VU 17/3
Årsavgiften inbetald till förbundet senast 31/3 enligt utskickad faktura
Eventuell kretsavgift till kretsen i enlighet med kretsens bestämmande
Årsmöte (Tidpunkt enligt föreningens bestämmande)

•
•
•

Sammanträde FS 14/4
Manusstopp NP 2 10/4 (Utgivningsdag 1/6)
KretsM fält 14-15/4

•
•
•
•
•

Anmälan till Hemortens senast 2/5
Anmälningsavgifterna för Hemortens betalas senast 4/5
LandsdelsM fält 12-13/5
Hemortens Banor 12/5-6/6
Resultat, redogörelse och speglar som uppfyller kravet för att skickas in för
Hemortens skickas in senast 17/6 för de föreningar som rapporterar manuellt och
senast den 21/6 för de som skickar digitalt.

Mars

April

Maj

Juni
•
•

Kretskonferens 9/9
Förbundsmöte 10/6

•
•
•

RM Militär Snabbmatch (Linköping)
SM fält och precision 5-8/7 (Skillingaryd)
SM PPC 26 -29/7 (Umeå)

Juli

Augusti
•
•
•
•
•
•
•

Landslagsuttagning Datum och plats meddelas senare
Manusstopp NP 3 1/8. (Utgivningsdag 28/9)
SM Magnumfältskytte 4-5/8 (Norr)
KretsM precision 18-19/8
LandsdelsM precision 25-26/8
SM sportskytte 23-26/8 (SvSF, Stockholm)
EM PPC 17-19/8 alt 24-26/8 (Tjeckien)

September
•
•
•
•
•

SM Springskytte 8/9 (Hallsberg)
Nordiskt Mästerskap i fältskytte (Norge) Datum och plats meddelas senare.
Ansökan om att arrangera tävlingar skickas till egen krets senast 1/9
Sammanträde VU 8/9
LandsdelsM PPC 15-16/9

Oktober
•
•

Sammanträde FS 6/10
Manusstopp NP 4 22/10. (Utgivningsdag 14/12)

November
•
•
•
•

Allmänt medlemsmöte för att bestämma vilka motioner som skall sändas in till kretsen
senast 1/12. Motioner från medlemmarna skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast
1/11.
Anmälan Rikstävling luftpistol för ungdom (2012-13)
Sammanträde VU 17/11

December
•

Sammanträde FS 1/12

