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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Sandhamnsgatan 61, lördagen den
2 december 2017.

Närvarande

Mötesordförande:

Anders Khemi, v styrelseordförande

Ledamöter:

John-Åke Andersson
Claes-Håkan Carlsson
Jim Eriksson
Göran Lindskog
Lena Sjögren (§§ 1-12, 15, 16)
Per-Anders Svensson
Susanne Svensson
Sören Wahlberg

Suppleanter:

Per Andersson
Bengt Flodin
Henrik Käck
Thomas Svensson

Förbundsordförande:

Stefan Kristiansson (§§ 1-12, 15, 16)

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, generalsekr.

Adjungerade:

Bo Walger (bitr GS)
Sonny Svensson (valber)
Karl-Gunnar Jonsson (valber)

Anmält förhinder:

Mike Winnerstig
Lars T. Andersson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Istället för Mike Winnerstig röstar Thomas Svensson och istället för
Lars Andersson röstar Per Andersson.
§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträde 2017-10-01 att läggas till
handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 4/2017.
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§ 5 EKONOMI
a. Ekonomiska utfallet för 2017 följer i huvudsak budget. Läget är oförändrat
gott. Utvecklingen för vår aktieportfölj hos SEB har överträffat index med
god marginal, 8,94 % mot index 3,77 %.
b. GS fick vid föregående möte uppdraget att om överskottet ser ut att bli stort
komma med förslag till eventuellt extra kretsbidrag. Just nu ser det inte ut att
bli det, och GS föreslog att preliminärt inget extra bidrag delas ut i år, men
att om läget efter bokslutsdispositionerna blir ett annat kan frågan åter
aktualiseras. Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§ 6 Godkännande av kretsstadgar
Stadgeförslag för Örebro läns pistolskyttekrets godkändes.
§ 7 Handlingsregler för antagande av ny förening.
Ledamöterna ansåg sig behöva mer tid att läsa in förslaget, varför frågan bordlades
till nästa sammanträde.
§ 8 Ärende hänskjutet till överklagandenämnden
Överklagandenämnden har till förbundsstyrelsen hänskjutit Anders Lundback m. fl.
överklagan av Stockholms Pistolskyttekrets styrelses beslut att avslå Rikstens
Pistolskytteförenings ansökan om medlemskap i kretsen (och därmed Svenska
Pistolskytteförbundet).
Styrelsen ansåg att de av kretsen framlagda skälen för avslag var otillräckliga, och
beslöt därför att bifalla Lundbacks m. fl. överklagan.
.
§ 9 Regler för medaljer vid SM när antalet starter är färre än fem.
Av RK tidigare lämnat förslag om tider för ändring av lag införs i SHB utgåva 17.
§ 10 Fastställande av märke i Militär Snabbmatch
GS förslag enligt bilaga 1 fastställdes.
§ 11 Avsteg från SHB ved SM i Skövde
Mötet ansåg att en ordning som innebär att visitation efter skjutning utförs av skytten
själv på eget vapen är att anse som ett avsteg från SHB. Mötet beslöt att inte medge
ett sådant avsteg.
§ 12 Fastställande av ny Skjuthandbok
Beslöts att fastställa texten till SHB upplaga 17. Uppdrog såt RK att göra den slutliga
utformningen.
§ 13 RAPPORTER
Förbundsordföranden rapporterade från möte 2017-10-11 med tilltänkte nye
förbundsjuristen, tillika ordförande i överklagandenämnden, Hases Per Sjöblom. Han
är intresserad av uppdraget. Från SPSF deltog, förutom förbundsordföranden även
styrelseordföranden och GS.
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Förbundsordföranden utvecklade även en del tankar kring landsdelskonferenser –
kretskonferensen – förbundsmötet.
Generalsekreteraren rapporterade från:
Möte 2017-10-04 mellan frivilliga försvarsorganisationer (FFO) och FöU-ledamoten
Paula Holmqvist. Hon tryckte på FFO ökade betydelse i den fortsatta
försvarsplaneringen. FFO tryckte å sin sida på att de uppdragsgivande
myndigheternas administrativa krav på FFO hålls på en rimlig nivå.
Seminarium 2017-10-12 med Arbetsgivaralliansen, som redovisade det nya avtalet
för branschen ”Idrott”, avseende bl. a. minsta löneutrymme och flexpension. Alliansen
har även tecknat en kollektiv ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och
VD/GS/motsvarande.
Ordinarie möte med FOS 2017-10-18.
Ag GU-F 2017-10-25. GU-F-anordnande organisationer är nöjda med FMI Pistols
kvalité, men att bemanningen under 2017 varit för låg. Man önskar att vi förbättrar
detta, men inte till priset av lägre kvalité.
FOS seminarium om GSPR (EU nya datalagringsdirektiv) 2017-11-09. Gäller först
när det blir svensk lag – och denna är inte färdigskriven. Vi kan därför inte veta exakt
hur kraven ser ut och i vilken mån de kommer att gälla FFO. FOS kommer att studera
frågan ytterligare.
GU-F-konferens 2017-11-16—17, där GU-F-anordnande FFO framförde sina behov.
T.f. Arméns vapenofficer redogjorde för kommande nya skjutreglementen i FM. Med
utgångspunkt i FOI framtidsstudier kommer träffzonerna i FM målmateriel att
förändras. Kraven på goda träffar kommer att öka.
2017-11-28—29 genomfördes ”Mötesplats Samhällssäkerhet” på Kistamässan.
SPSF deltog i FOS monter.
Möte om RM Pistol 88 genomfördes 2017-11-30 med representanter från RiksHV
(Fredrik Hesselman), Amf1, LedR, Örlogsberga Skf, SPSF, SvSF, Stockholms SSF
och Pk Ena. Erfarenhetsöverföring mellan arrangemanget 2017 på Berga och 2018 i
Enköping. 2019 preliminärt Eksjö och 2020 Visby. Behovet av en tydligare
ansvarsfördelning är markant, liksom en praktisk tolkning av Marksäkerhetsordern.
GS rapporterade även om avslutade ärenden i Överklagandenämnden, om läget
avseende MAP steg 1 samt att Miljöakuten/Janne Kjellsson sagt upp stödavtalet till
2018-03-31.
Bitr GS rapporterade från PROD Friv produktionsdialoger 2017-10-17—18 avseende
FM OrgE stöd till FFO uppdrag.
Susanne Svensson rapporterade förberedelseläget inför SM Fält/Prec/MilSn i Skövde
2018, vilket går planenligt.
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Valberedningens ordförande, Sonny Svensson, meddelade att valberedningen möts
påföljande dag.
§ 14 Vapenlagstiftningsfrågor
a) SPSF har besvarat en remiss från Tullverket avseende ändrad föreskrift om
in- och utförsel av vapen och ammunition. Förslaget var marginellt mindre
obegripligt än det nu gällande, vilket framgick av svaret.
b) Vidare har besvarats en remiss från Näringsdepartementet avseende
ändringar i Plan- och Bygglagen gällande definitioner av detaljplanerat
område, tätbebyggt område och tätbebyggelse. Definitionerna används även i
Ordningslagen när det gäller kravet på skottlossningstillstånd.
§ 15 Ny förbundsjurist
Beslöts att till ny förbundsjurist från och med 2018-01-01 utse Hases Per Sjöblom
(efterträder Runar Viksten, som avsagt sig uppdraget).
§ 16 Ny ordförande i Överklagandenämnden
Beslöts att till ny ordförande i Överklagandenämnden från och med 2018-01-01 utse
Hases Per Sjöblom (efterträder Runar Viksten, som avsagt sig uppdraget).
§ 17 Ändring av förbundsstadga
Henrik Käck har föreslagit att förbundsstadgans portalparagraf (§ 1) ges förändrad
lydelse för att accentuera förbundets roll som FFO (se bilaga 2). Beslöts att
bordlägga frågan och se om ytterligare delar av stadgarna behöver överses.
§ 18 Uppdrag
Datum

uppdrag

Ansvarig

170204

Ta fram Handbok kretsstyrelse
Inget att rapportera

SS

150927

Utredning SM 2017 och framåt

JÅA

160925

Regler för vandelsprövning av föreningsbildare
Se § 7.

LS m fl

160925

MAP Steg 2 kravarbete

LTA

161203

Medaljer vid SM när antalet starter är färre än fem
Se § 9.

RK

170204

Utreda möjlighet till tilläggsförsäkring
Frågor ställda till If. Dialog pågår.

GS

170429

Lägga ut blankett motionsskrivande
Inget att rapportera

Kansli
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170618

Ta fram märke för Militär Snabbmatch
Se § 10.

Kansli

170618

Inarbeta FM beslut om motionerna i SHB 17:e upplaga

RK

171001

Förstärka den juridiska kompetensen

GS

171001

Utarbeta förslag till extra kretsbidrag 2017 om ekonomin tillåter GS
Se § 5b.

171001

Utforma skriftligt PM för landslag NM MilSnabb/Fält

171001

Översyn särskiljning på101 i Precision eller inte.
RK
Styrelsen ansåg att ett sådant förslag bör väckas som motion för att
få en allsidig beredning i förbundets olika organ.

TvK

Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte
BW
Försök genomförda vid Regional Stab N. Utföll väl. Arbetet fortsätter.
Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM
.

BF

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR
Intet.
§ 20 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Nils-Anders Ekberg

Anders Khemi

Bilaga 1 till SPSF Dnr 102:036/17
5.8

Bestämmelser för Militär Snabbmatchmärket

5.8.1

Grundmärken

Militär Snabbmatchmärket är instiftat för att öka intresset för tävling i Militär Snabbmatch.
Följande stipulationer gäller:
Prov för Militär Snabbmatchmärke får endast avläggas av den, som under föregående
kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i brons.
Militär Snabbmatchmärket förekommer i valörerna brons, silver och guld, samt i guld med
en, två och tre stjärnor.
Märkesprov får avläggas vid riks-, landsdels-, nationella och kretstävlingar i Militär
Snabbmatch.
Endast ett märke kan under året erövras och märke av högre valör endast av den, som förut
löst märke av lägre valör.
För erhållande av Militär Snabbmatchmärket krävs att skytten vid tre olika tävlingar under
samma kalenderår uppfyller kraven för respektive märke, enligt följande:
Poänggränser för respektive vapengrupp
Vapengrupp
Märke

A

B

C

R

Brons
Silver
Guld

377
454
515

391
472
543

404
481
550

388
467
532

Godkänt prov antecknas på personligt gult registerkort.
5.8.2

Årtalsmärken

Militär Snabbmatchmärket i guld med en stjärna
Innehavare av Militär Snabbmatchmärket i guld som under tre år, oavsett om i följd eller ej,
ånyo uppfyllt fordringarna för Militär Snabbmatchmärket i guld.
Militär Snabbmatchmärket i guld med två stjärnor
Innehavare av Militär Snabbmatchmärket i guld med en stjärna som under tre år, oavsett
om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringar Militär Snabbmatchmärket i guld.
Militär Snabbmatchmärket i guld med tre stjärnor
Innehavare av Militär Snabbmatchmärket i guld med två stjärnor som under tre år, oavsett
om i följd eller ej, ånyo uppfyllt fordringarna för Militär Snabbmatchmärket i guld.

