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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Sparreholms Slott
söndagen den 1 oktober 2017.

Närvarande

Mötesordförande:

Mike Winnerstig, styrelseordförande

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Per Andersson
Henrik Käck
Thomas Svensson

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekr.

Adjungerade:

Bo Walger
Sonny Svensson

Anmält förhinder:

Bengt Flodin

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Särskilt välkomnades Thomas Svensson till sitt första förbundsstyrelsemöte.
§ 2 Fastställdes dagordning. Punkt 7 ströks. Tre övriga frågor anmäldes, se § 15.
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträde 2017-04-29, 06-18 före
förbundsmötet och 06-18 efter förbundsmötet att läggas till handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 3/2017.
§ 5 EKONOMI
a. Ekonomiska utfallet för 2017 följer i huvudsak budget. Läget är gott.
Noterbart är att det totala antalet inrapporterade aktiva medlemmar för 2016
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är 18 143, det högsta sedan 2002. Också utgifterna har ökat sedan
föregående år, vilket bland annat beror på det ökade engagemanget i
WFSA, att det är VM-år för PPC och att det var dyrare med SM i Östersund
än i Kristianstad, men också på vissa släpande kostnader från 2016.
b. Utvecklingen för vår aktieportfölj hos SEB har överträffat index med god
marginal, 7,25% mot index 2,82%.
c. Lars T Andersson föreslog att om överskottet blir stort även i år bör styrelsen
överväga ett extra kretsbidrag. Uppdrogs åt GS att komma med förslag till
decembersammaträdet.
§ 6 Godkännande av kretsstadgar
Stadgeförslag för Skaraborgs pistolskyttekrets godkändes.
§ 7 Utgick.
§ 8 Landslag för veteraner vid NM i Militär Snabbmatch
Varje år genomförs Nordiska Veteranmästerskap i ISSF-grenarna. Samtidigt
genomförs också ett mästerskap i Militär Snabbmatch (med ISSF sport- och
grovpistoler, motsvarande vgr C och B). I Sverige är dock Militär Snabbmatch en
gren hos SPSF, inte SvSF, och i år påtog sig SPSF att finansiera ett svenskt
lagdeltagande.
Beslöts att SPSF från och med 2018 skall anmäla ett lag i varje klass och bekosta
dess startavgift. Uppdrogs åt Tävlingskommittén (TvK) att skapa former för anmälan,
inklusive att samverka med SvSF för att få veta vilka som anmält sig. TvK närvarar
vid NM enligt eget bedömande.
§ 9 Sammanträdesplan för 2018
Kretskonferens och förbundsmöte

16-17 juni

Lidingö

Förbundsstyrelsesammanträde 1
Förbundsstyrelsesammanträde 2
Sammanträde före och efter förbundsmötet
Förbundsstyrelsesammanträde 3 med konf.
Förbundsstyrelsesammanträde 4

3 februari
28 april
17 juni
29-30 september
1 december

Stockholm
Stockholm
Lidingö
ej fastställt
Stockholm

Verkställande utskottet 1
Verkställande utskottet 2
Verkställande utskottet 3
Verkställande utskottet 4

13 januari
7 april
1 september
10 november

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

§ 10 Vapenlagstiftningsfrågor
Styrelseordf, GS och förbundsjuristen träffade, tillsammans med SvSF, SDSSF och
SVEVAP1, vapendirektivsutredaren Kazimir Åberg den 14 september. Han hade ett
flertal frågor, men det som främst berörde oss gällde tillståndsplikt på magasin – som
vi inte vill ha - och Vapenpassets giltighet vid inresa till Sverige. Åberg förklarade
även sin syn på rollspelet; han kommer att lämna förslag till förändringar i alla de
delar där direktivet kräver det, men inte mer, och vår roll är att i remissen påpeka det
som drabbar oss på et orimligt sätt. De ändringsförslag som ligger utanför direktivet
1

Samlarföreningen SVEVAP, sammanslutning för vapensamlare.
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kommer inte att utredas förrän i del 2 efter årsskiftet, och vi bedömer att vi blir kallade
då igen.
Mötet diskuterade hur vi ska hantera frågor om psykisk ohälsa kombinerat med
tillgång till vapen. GS berättade hur NSSF2 arbetar med frågan och Thomas
Svensson meddelade att RF/Bosön också arbetar med frågan.
Mötet diskuterade läget i landet när det gäller handläggning av licensärenden. Det
verkar som att handläggningen i stort följer gällande FAP, och att handläggningstiderna är rimliga om man undantar Bergslagsregionen. På sociala medier syns dock
vissa tecken på att tiderna har ökat en aning igen.
§ 11 Anmälan av rekord
Liselott Såmark, Stockholmspolisens Skf, har satt nytt svenskt rekord för damer i
Militär Snabbmatch med 569 poäng.
§ 12 RAPPORTER
Styrelseordföranden rapporterade från:
Möte med vår kontaktperson i Försvarsmakten, Bgen Stefan Andersson, vid
Magnumfält-SM i Kristinehamn. Generalen nöjd, och vill utveckla samarbetet.
Möte med vapenlagsutredaren, se § 10.
Generalsekreteraren rapporterade från:
Möte med Skytteorganisationernas Samarbetskommitté (SoS) den 9 maj. Från SPSF
deltog förbundsordf och GS, från SvSF GS och på inbjudan av SvSF, SJF
förbundsjurist. Förbundsstyrelsens mål att vitalisera SoS och öppna kommittén för
övriga auktoriserade sammanslutningar uppnåddes inte.
Möte med Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) 10 maj och 24
augusti. GS deltog. Bland annat diskuterades ett gemensamt deltagande vid
”Mötesplats Samhällssäkerhet” 28-29 november i Kista och seminarium om
Dataskyddsreformen GDPR. Vid augustimötet deltog huvudsekreteraren i
Försvarsberedningen, Tommy Åkesson.
Möte med PROD FRIV 31 maj, där aktuellt läge vid avdelningen redovisades.
ÖB mottagning 6 juni på Karlbergs Slott (deltagare förbundsordf, GS) och
Nationaldagsfirande på Skansen (fanvakt ur SAPK, NP redaktion).
Möten 13 juni, 31 augusti och 21 september med organisationerna som är nämnda i
direktiven till vapenlagsutredningen. Samordning, utvärdering och vägen vidare
diskuterades.
Hemvärns-RM Pistol 88 på Berga. Fungerade bra. Cirka 40 starter. Öppning för
utökad dialog med Rikshemvärnsavdelningen i frågan. NP bevakade.

2

The National Shooting Sports Foundation, USA.
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Möte med WA1500 18 augusti. Årsmötesformalia u.a. EM 2018 till S:t Olof, VM 2019
i Australien. Ny regelbok från 2019.
Möte med WFSA om ”sociala medier i vår tjänst” 17-18 september.
Lägesrapporterade MAP steg 1; Implementerade delar fungerar bra, men arbetet
ligger just nu efter. Närmast på tur står rikstävlingsresultat, märkeshanteringen och
GDPR. Crossnet har satt in ytterligare resurser för att komma ikapp.
Ordföranden i Tävlingskommittén rapporterade från:
SM i Fält, Precision och MilSnabb i Östersund 11-16 juli. Alla mästare korades och
tävlingen var sportsligt rättvis. Vädret, med regn och kyla, försvårade för både
arrangörer och skyttar. En del oprövade metoder och målspel visade sig inte heller
tåla en sammanstöt med verkligheten. Uppdrogs åt ordföranden i TvK att ta tillvara
dragna erfarenheter.
SM i Magnumfältskjutning i Kristinehamn 5-6 augusti. Fungerade väl, förutom ett
nedkämpningsmål som ibland inte lät sig nedkämpas. Uppdrogs åt RK att reglera
detta i kommande SHB.
Landslagsuttagning fält 12-13 augusti i Tidaholm, där allt gick bra.
SM i Springskytte i Uppsala 26 augusti, vilket fungerade väl. Cirka 70 starter är det
bästa på länge.
NM Fältskjutning i Boden 16-17 september. Bra arrangemang och uppskattad
bankett i Rödbergsfortet. Sverige vann lagtävlingen för seniorer. Lagledningen
bestod av John-Åke Andersson, Bo Walger och Marie Brunsson. NP följde.
Per-Anders Svensson rapporterade från SM i PPC i S:t Olof 10-13 augusti. Österlens
Pk med flera höll ett utmärkt arrangemang på nybyggd bana. Bra deltagarantal.
Thomas Svensson rapporterade från VM i PPC i Alsfeld, Hessen, 17-20 augusti.
Nybyggd och ¾-färdig bana, bra funktionärer. Inga lagmedaljer till Sverige, men flera
individuella, bland annat VM-guld till Thomas själv i R1500 och till Torben Rundqvist i
ODR 5-skott.
Biträdande GS meddelade att Polismyndighetens arbete med ny skjutbane-FAP går
framåt, och ser ut att kunna bli bra.
§ 13 UPPDRAG
Datum

uppdrag

Ansvarig

111126

Juridiskt råd

GS

170204

Ta fram Handbok kretsstyrelse
Inget att rapportera

SS
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141206

Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM

BF

150927

Utredning SM 2017 och framåt
Arbetsläget rapporterat på styrelsekonferensen 30/9.

JÅA

160925

Regler för vandelsprövning av föreningsbildare
Arbetsläget rapporterat på styrelsekonferensen 30/9.

LS m fl

160925

MAP Steg 2 kravarbete
Ag finns. Avser inleda arbetet nu.

LTA

161203

Medaljer vid SM när antalet starter är färre än fem
TvK
RK samverkar med TvK, återkommer till decembermötet.

170204

Utreda möjlighet till tilläggsförsäkring
Inget att rapportera.

GS

170429

Lägga ut blankett motionsskrivande
Inget att rapportera

Kansli

170429

Utreda grövre kalibrar än .455
Dmax inget problem. Bullernivåerna kan påverkas.

SW

170429

Utreda hur Pistolkortsinnehavare kvalificerar sig hos SvSF Kansli
SPSF kort gör att SvSF kort kan utfärdas direkt.

170618

Ta fram märke för Militär Snabbmatch

Kansli

170618

Inarbeta FM beslut om motionerna i SHB 17:e upplaga

RK

171001

Förstärka den juridiska kompetensen

171001

Utarbeta förslag till extra kretsbidrag 2017 om ekonomin tillåter GS

171001

Utforma skriftligt PM för landslag NM MilSnabb

171001

Översyn särskiljning på101 i Precision eller inte.

GS

TvK
RK

Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte
BW
Försök genomförda vid Regional Stab N. Utföll väl. Arbetet fortsätter.
§ 14 Valberedningens information
Valberedningens ordförande meddelade att man nu är fulltalig. Möte kommer att
hållas 3 december.
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Sonny Svensson föreslog att förbundet inför innertior som
särskiljningsgrund även i precisionsskjutning. Uppdrogs åt
Regelkommittén att se över frågan inför nästa upplaga av SHB.
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b) Redovisades ett medlemsärende.
c) Uppdaterades adresslista för styrelsen.
§ 16 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig
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