1(5)
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:021/17

Protokoll VU Sammanträde Nr 3/2017

2017-09-02

Närvarande ledamöter: Anders Khemi, John-Åke Andersson, Lars T Andersson och
Claes-Håkan Carlsson. Mike Winnerstig närvarade per
telefon under § 5.
Adjungerade:

.
§1

GS Nils-Anders Ekberg (sekreterare)
Bitr. GS Bo Walger

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes.

§3

Justering av föregående protokoll
Protokoll Nr 2/2017 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade det ekonomiska utfallet för 2017, vilket följer budget. Det
ekonomiska läget är fortsatt gott.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Förbundet (samt SvSF, SDSSF och SVEVAP) är kallat att träffa
Vapenlagsutredningen den 14 september. Från SPSF deltar
styrelseordf, generalsekr och förbundsjurist. Våra främsta frågor i
direktivdelen är magasinkapaciteter och frågan om medicinska
kontroller. Vi är beredda att diskutera även våra övriga synpunkter på
VL
b) Information till föreningarna: Föreningsintyget diskuterades på
kretskonferensen. Konstaterades att det finns behov av att säkerställa
kommunikationen med alla föreningar Beslöts att diskutera denna
fråga på styrelsekonferensen.

§6

Inkomna skrivelser
a) Från Stefan Persson, Östersund, om föreningars aktivitet, Uppdrogs åt
styrelseordf och GS att besvara skrivelsen.
b) Från Sveriges vapenägares Förbund om vem som skall bedöma vapens
lämplighet för sökt ändamål. Frågan är viktig, men komplex.
Styrelseordf och GS besvarar skrivelsen och följer frågan.

§7

Medlemsärenden
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Generalsekreteraren redogjorde för några pågående föreningsärenden (se
bilaga till originalprotokoll).

§8

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§9

Rapporter från kommittéerna m fl

9:a

Tävlingskommittén
I. SM 2017 Fält/Prec/MilSn hölls i Östersund. Förbundet representerades
av förbundsordf och styrelseordf (del av tiden), samt ordf TvK och hela
kansliet. Förbundsstyrelsen fick in ett överklagande av jurybeslut
avseende målspelet på en station, varvid styrelsen upphävde juryns
beslut och strök stationen. TvK kommer i övrigt att arbeta vidare med
erfarenheterna från tävlingen.
II. RM Magnumprecision i Borensberg. Ordf TvK och styrelseordf på plats.
Väl genomfört. Totalt 230 starter.
III. SM Magnumfältskjutning i Kristinehamn. Ordf TvK och styrelseordf på
plats. Väl genomfört arrangemang. Konstaterades att om
nedkämpningsmål av metall används måste det säkerställas att dessa
faller vid träff. Tävlingen besöktes av förbundets kontaktman i
Försvarsmakten, Bgen Stefan Andersson, som var mycket nöjd med
vad han upplevde.
IV. SM PPC i S:t Olof. Per-Anders Svensson och tidvis styrelseordf
representerade förbundet. Väl genomfört arrangemang på den
nybyggda banan.
V. VM PPC i Alsfeld, Tyskland, där generalsekr representerade förbundet.
BDMP arrangemang fungerade i stort sett bra, även om banan delvis
var under byggnad. Sveriges representationslag på pistol blev 4:a och
revolverlaget 6:a. Vi fick två individuella världsmästare genom Thomas
Svensson i R1500 och Torben Rundqvist i ODR 5-skott.
VI. Landslagsuttagning Fält i Tidaholm (ordf TvK och bitr GS): Bra och
utslagsgivande tävlingar. De kommande två åren arrangerar
Oskarshamn uttagningen.
VII. SM Springskytte i Uppsala (Ordf TvK): Ungefär 70 starter i ett bra
arrangemang.
VIII. RM Pistol 88 för Hemvärnet (generalsekr) genomfördes av Amf1 på
Berga, där Örlogsberga Skf m fl stod för själva tävlingen. Lyckat
arrangemang, och Rikshemvärnschefen nöjd. Tillämpningen av
”Marksäkerhetsordern” skapade dock en del huvudbry.
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IX.

Veteran-NM MilSnabb (C-H Carlsson) arrangerades av I2 Skf. Vårt
regelverk mötte en internationell miljö, vilket krävde en del tankearbete.
Tävlingarna gick bra. Till nästa år behövs en del policyarbete, vilket
uppdrogs åt Tävlingskommittén.

9:b

Regelkommittén
Regeländringar från FM 2017 införs i SHB. PPC och MilSn aktuella
internationella regelverk behöver jämföras med SHB-text.

9:c

Utbildningskommittén
I. Ordf UtbK deltog i RIM (SISU årsstämma) i Karlstad. RF står inför en
omorganisation. Färre förbund? SISU inlemmas i RF?
Generalsekreteraren

9:d

I.

SoS-möte 9/5, på inbjudan av SvSF. Inga beslut fattades. Se bilaga till
originalprotokoll.

II. PROD Friv infodag 31/5, där det informerades om verksamheten inom
FM, och i synnerhet inom Frivilligavdelningens område.
III. Nationaldagsfirande 6/6, med ÖB mottagning på Karlberg (förbundsordf,
generalsekr) och därefter på Skansen, med fanvakt ur SAPK.
IV. MAP har inte riktigt kommit så långt som önskat. Crossnet tillsätter
ytterligare programmeringsresurser.
V. Möte 13/6 med de som kallats till vapenlagsutredningen.
Organisationerna (SPSF, SvSF, SJF. JRF, SvVHF) la fram vad man
planera driva.
VI. Kretskonferens och Förbundsmöte på Lidingö. UA. Kansliet tar fram
förslag till märke MilSn, övriga motioner till Regelkommittén.
VII. WA1500 årsmöte 18/8 i Alsfeld. Årsmötesfrågor UA. EM 2018 i S:t Olof.
Ny regelbok ska gälla från 2019-01-01. Flera vapentekniska beslut togs.
Namibia valdes in som medlem.
VIII. Överklagandenämndens beslut redovisades.

9:e

IX.

FOS 24/8, med information från sekreteraren i Försvarberedningen. (s) i
FöU inbjuder i augusti. Nästa möte med information från HOF.

X.

Remissorganisationerna för vapenutredningen möttes på Öster-Malma
1/9.

XI.

Förfrågan från Gävleborgskretsen om stöd med att kontakta FortV om
lån av Kungsbäck för SM 2019.

Biträdande Generalsekreteraren
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I. Försök har genomförts 15/6 med Vapengrupp T vid I19.
II. Arbete med ny FAP Skjutbanor fortgår.
9:f

Övriga rapporter
I. Intet.

§ 10 Inför styrelsekonferensen 2017-09-30.
Ämnen:
 Stadgefrågor och relationen krets-förbund.
 Handlingsregler för antagning av ny förening.
 SM i framtiden.
 Infospridning till föreningar, se § 5 b.
§ 11 Mötesplan 2018
VU föreslår att FS fastställer följande mötesdatum för 2018, till huvudsaklig
efterrättelse:




Kretskonferens och förbundsmöte 16-17/6
Förbundsstyrelsen 3/2, 28/4, 17/6 (2 möten), 29-30/9 och 1/12.
Verkställande utskottet 13/1, 7/4, 1/9, 10/11.

§ 12 Övriga frågor
12:a Profilprodukter
Lars T Andersson föreslog att förbundet överväger att skaffa mer
skytteanpassade profilprodukter (kläder etc), gärna som en avropslösning från
någon leverantör. Uppdrogs åt kansliet att överväga detta i samband med
pågående översyn av profilsortimentet.
12:b Inbjudningar, samt start- och resultatlistor för PPC har ofta redovisats på PPC
Swedens (PPC-cupens) hemsida. Denna information har nu
lösenordsskyddats. Uppdrogs åt generalsekr att kontakta ansvarig.
Inbjudningar och resultat ska tillgängliggöras.
§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Bilagor:
Kompletteringar till §§ 7 och 9 d.

Anders Khemi
ordförande

