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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Sandhamnsgatan 61, lördagen den
29 april 2017.

Närvarande

Mötesordförande:

Mike Winnerstig, styrelseordförande

Ledamöter:

John-Åke Andersson
Lars T. Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Bertil Johansson
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson

Suppleanter:

Per Andersson
Bengt Flodin
Sören Wahlberg

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekr.

Adjungerad:

Bo Walger

Frånvarande:

Jens O’Konor

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträde 2017-02-04 att läggas till
handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 2/2017.
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§ 5 EKONOMI
a. Ekonomiska utfallet för 2017 följer i huvudsak budget. Läget är gott.
Notervärt att 3200 loggböcker sålts, liksom 821 grundutbildningshäften.
Föreningarna har fakturerats 4 789 680 för avgifter.
b. Erbjudande har kommit att sälja andelarna i Global Private Equity 1.
Kommer att behandlas av förvaltningskommittén.
c. Årsbokslutet för 2017 fastställdes.
§ 6 Verksamhetsberättelsen 2016
Verksamhetsberättelsen för 2016 fastställdes efter smärre justeringar.
§ 7 Verksamhetsplan och budget 2017
Verksamhetsplanen för 2017 fastställdes. GS återkommer med budgeten via
mail.
§ 8 Förbundsmöte och kretskonferens 2017
a. Planeringsläget är att helgen (17-18/6 2017) i huvudsak genomförs som
motsvarande möte 2016, på Skogshem & Wijk.
b. GS föredrog kretsarnas svar på motionerna (22 av 26 kretsar har svarat).
c. Föredragande på förbundsmötet enligt beslut på föregående sammanträde.
d. Valberedningens ordförande, Sonny Svensson, föredrog arbetsläget, som är
gott.
e. GS presenterade Medallkommitténs förslag till utmärkelser, vilket
fastställdes av förbundsmötet.
f. Innehåll kretskonferensen: GS föreslog Vapenlagstiftningsfrågor,
Kvalitetssäkring föreningsintyg, Tävlingsprogrammet 2018 och SMutredningen. Förslaget fastställdes.

§ 9 RAPPORTER
Styrelseordföranden rapporterade från:
Landsdelskonferens Väst i Skövde 2017-02-11 (Styrelseordf) respektive Syd 201702-18 (Styrelseordf, GS).
Rikspolischefen och tjänstemän (Tonneman, Thorsell m fl) från hans rättsavdelning
träffade Skytte- och jägarorganisationerna 2017-02-28 (Styrelseordf, GS). För mycket
tid gick åt till ett för närvarande i stort sett löst problem; handläggningstiderna.
Positivt var att Dan Eliasson bjöd in till nytt möte. Innan dess bör organisationerna ha
samordnat en priolista.
WFSA1 General Assembly och Plenary Meeting 2017-03-02 (Styrelseordf, GS).
Noterades med glädje att Torbjörn Lindskog, Årjäng, valdes till ny ordförande i
WFSA.

1

The World Forum on Shooting Activities
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Generalsekreteraren rapporterade från:
Möte (2017-02-14 och 03-10, GS) med Amfibieregementet om Rikshemvärnschefens
mästerskap Pistol 88: Genomförandet är, via Stockholmskretsen, utlagt på
Örlogsberga Skf och genomförs på Amfibieregementets övningsområde på Berga.
VU har, på begäran, för ändamålet fastställt regler för tävlingen.
Mässan IWA Outdoor Classic 2017 (GS) i Nürnberg: Det är ont om nyheter inom
“ISSF-området”, medan antalet pistoler inom tjänstesegmentet ökar, liksom exklusiva
revolvrar och närliggande tillbehör.
FOS2 årsmöte 2017-03-15 (GS): Till ny ordförande i FOS valdes riksbilkårchefen,
Malin Dreifaldt, och till sekreterare ordföranden i Fallskärmsförbundet, Peo Humla.
Frukostmöte med Försvarsministern 2017-03-29 (GS): Ministern berättade om
satsningar på frivilliga försvarsorganisationer och satsningar på Gotland. SPSF tog
upp vapendirektivet, och ministern meddelade att han fått försäkringar från
inrikesministern om att direktivet inte ska inverka på de frivilliga
försvarsorganisationerna.
Öppet hus på kansliet 2017-04-26: deltog gjorde HKV PROD FRIV,
frivilligorganisationerna från Östhammarsgatan, SvSF, fastighetsägaren, våra
hedersledamöter m fl.
Avstämningsmöte Miljöakuten/Janne Kjellson 2017-04-27 (GS).
Kommunikation: Uppgradering hemsida beställd hos Crossnet.
LabRadar: (kronograf3 för projektiler) anskaffad.
Biträdande generalsekreteraren rapporterade från:
- Besök vid Hacksjöbanan.
Ordföranden i Tävlingskommittén rapporterade att:
- Möte hållits med DGI Skydning4 och NSF5 om NM Fält. Möte skall hållas
vartannat år. DGI förslag till ensade regler diskuterades. SPSF avstyrker.
- Magnum-SM 2017 flyttat till 5-6 augusti på grund av tillgången på skjutterräng.
- Arrangörsfrågan för SM Fält/Prec/MilSn 2018 ännu inte helt löst, då Uppsala
avsagt sig (ingen terräng disponibel).

2

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté
Rent tekniskt är en radar ingen kronograf, men den fyller samma funktion.
4 Danmarks Gymnastik- och Idrottsförbund - Skyttesekrtionen
5 Norges Skytteförbund
3
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Jim Eriksson rapporterade att:
- Laget vid Kalpaks Cup6 i Riga 2017-03-02—04 skördade stora framgångar.
Lagledare var Jan Kjellberg och Jim Eriksson. Laget bestod av tre skyttar;
Lars Hagman, Åke Nordin och Jonas Hübner.
§ 10 Vapenlagstiftningsfrågor
a. EU-direktivet kommer sannolikt att antas inom närmaste dagarna.
Konsekvenserna för SPSF torde bli minimala, särskilt om möjligheterna till
undantag utnyttjas i den kommande svenska lagstiftningen.
b. Handläggningstiderna verkar för närvarande rimliga i hela landet. Ingen
större obstruktion inom Polismyndigheten mot PMFS 2016:47 har heller
observerats.
c. Den väntade utredningen om Vapendirektivets inverkan kommer att
genomföras som en departementsutredning, under ledning av hovrättsrådet
Kazimir Åberg. Detta är hans tredje utredning inom området. Han fick tyvärr
inte i uppgift att ändra begreppet ”synnerliga skäl”, men däremot att definiera
betydelsen i Vapenlagen.
d. Vapenärenden som anmäls till förbundskansliet har i princip upphört efter
2017-01-15, då PMFS 2016:4 började gälla fullt ut.
§ 11 Inriktning samarbete med andra nationella skytteorganisationer
SPSF har varit medlem i Svenskt Forum för Jakt, Skytte och Vapenfrågor
(SFJSV). Forumet har nu ombildats med en fastare organisation, och SPSF
är inte med (det är inte heller vare sig SvSF8, SJF9 eller JRF10).
Förbundet har bett SvSF, som är ordförande i Skytteorganisationernas
Samarbetskommitté (SoS) att kalla till möte för att reaktivera organisationen,
som gapfiller efter Forum och inför kommande arbete. SvSF har kallat till
2017-05-09.
§ 12 Val av representant till SISU årsstämma
Beslöts att till SPSF representant utse Clas-Håkan Carlsson.
§ 13 UPPDRAG
Genomgicks minneslistan, lämnades lägesrapporter och avfördes slutförda
uppdrag.
§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Lena Sjögren lämnade förslag på blankett som skall användas vid
motionsskrivande till Förbundsmötet. Beslöts att blanketten skall
tillgängliggöras, men att användningen är frivillig.

6

Kalpaks Cup är en tävling mellan militära lag, arrangerad av lettiska hemvärnet till minne av hjälten
från frihetskriget 1918-19, överste Oskars Kalpaks.
7 PMFS 2016:4 är föreskriften med ändringarna till FAP 551-3 kapitel 5 om behov av enhandsvapen
för målskjutning.
8 Svenska Skyttesportförbundet
9 Svenska Jägareförbundet
10 Jägarnas Riksförbund
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b) Skrivelse har inkommit från tre skyttar i Hammenhögs Pk, som har
synpunkter på föreningsstyrelsens agerande. Konstaterades att styrelsen
verkar ha medlemmarnas förtroende, och att dess agerande inte ser ut
att vara stadgebrott eller annat brott mot tvingande direktiv, varför
skrivelsen beslöts lämnas utan åtgärd.
c) Göteborgs- och Bohusläns pistolskyttekrets har inkommit med önskemål
om stadgeändring. Ändringen ser ut att rymmas inom normalstadgarnas
ram, varför de nya stadgarna fastställdes.
d) Styrelseordf föreslog att ge Sören Wahlberg i uppdrag att utreda
konsekvenser av att tillåta grövre kalibrar än .455. Styrelsen beslöt enligt
förslaget.
e) Göran Lindskog anmälde att oklarhet råder avseende hur
pistolskyttekortsinnehavare kvalificerar sig för motsvarande kort hos
SvSF. Kansliet undersöker.

§ 15 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

