SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

2009-05-15
Bilaga 3

Angående kanslistöd vid uppdrag att arrangera Förbundets mästerskapstävlingar
Förbundets mästerskapstävlingar handläggs av Tävlingskommitténs ordförande.
Förbundskansliet svarar för åtgärder av ren servicekaraktär enligt nedan.
Annonsering
Förbundskansliet står till tjänst med annonsering under följande förutsättningar
Inbjudan i NP (Blänkare)
Förutsatt att arrangören sänder in underlag i tid. NP kommer ut fyra gånger per år med
manusstopp enligt följande (2009)
1/2009
26/1
2/2009
20/4
3/2009
31/7
4/2009
26/10
Dessa datum gäller 2009 men är i stort sett desamma år för år. Aktuell utgivningsplan
kommer att läggas ut på hemsidan årligen i början av november.
Inbjudan skall vara godkänd av Tävlingskommitténs ordförande innan den sänds in till
Förbundskansliet för publicering.
Inbjudan i föreningsutskick
Förutsatt att det passar in med normala föreningsutskick är Förbundskansliet berett att bifoga
inbjudan (högst ett A4 blad). Föreningsutskick går ut vid behov men följande utskick är
årligen återkommande
Februari/mars
Motioner och inbjudan hemortens banor
Juni
Protokoll Förbundsmöte
November/december
Underlag årsrapportering
Inbjudan skall vara godkänd av Tävlingskommitténs ordförande innan den sänds in till
Förbundskansliet för distribution.
Kontakta Förbundskansliet så tidigt som möjligt i dessa frågor som handläggs av GS. 08553 401 61. mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se
Beställning av Mästerskapstecken
Mästerskapstecken beställs via Förbundskansliet. Handläggare är Yvonne Ericsson. 08-553
401 64. yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se .
Beställning skall ske senast den 31 maj när det gäller SM fält & precision samt övriga
mästerskap som genomförs under tiden juni-augusti. I övriga fall skall beställning ske senast
en månad före mästerskapets genomförande. Ange till vilken adress medaljerna skall sändas.
Vid Förbundets SM tävlingar delas Förtjänstplaketter ut enligt nedanstående praxis.

Praxis vid utdelning av förtjänsttecken i samband med Svenska Mästerskap
Vid ”stora” SM Precision och fältskjutning
Förtjänstplaketter
Silver
max 6 st
Brons
max 8 st
Vid övriga SM
Förtjänstplaketter
Silver
max 3 st
Brons
max 4 st
Dessa plaketter graveras med mottagarens namn varför det är viktigt att gravyrlista bifogas
beställningen.
Lista på pistolskyttekortsnummer
Om arrangören behöver lista på pistolskyttekortsnummer kan sådan beställas från
Förbundskansliet. Handläggare Teresa Engström. 08-553 401 63.
teresa.engstrom@pistolskytteforbundet.se
I övrigt skall inte arrangören förvänta sig något stöd från kansliet. Mästerskapstävlingarna
ingår inte i kansliets arbetsuppgifter utan handläggs uteslutande av Tävlingskommitténs
ordförande.

