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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:030/17

Protokoll VU Sammanträde Nr 4/2017

2017-11-11

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande), John-Åke Andersson och
Claes-Håkan Carlsson. Lars T Andersson och Mike
Winnerstig hade anmält förhinder.
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 3/2017 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade att läget i förhållande till budget är oförändrat sedan
styrelsemötet 2017-10-01, det vill säga fortsatt gott.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Vapenlagsutredningen: Ingenting nytt sedan senaste styrelsemötet.
b) Information till föreningarna: Diskuterades hur MAP kan användas för
kvalitetssäkring av föreningarnas beslutsprocesser. Frågan är ett ämne
för landsdelskonferenserna, se § 10.
c) Övrigt: Intet.

§6

Inkomna skrivelser
a) Från Arbetsgivaralliansen avseende utökad kollektiv ansvarsförsäkring
för förbundets styrelse och verkställande ledning. Delges styrelsen.
b) Från Tullverket en remiss av ändringar i TFS 2016:23 ”om viss införsel,
utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition”. Den gamla
skrivningen ansågs otydlig gav upphov till olika tolkningar. Den nya
skrivningen är marginellt bättre, men har fortfarande stor förbättringspotential. Huvudproblemen med in- och utförsel berörs dock inte, då de
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ligger under Polismyndighetens område. Remissen har besvarats av
GS efter samråd med SJF och SvSF kanslier med flera.
c) GS har efter samverkan med SvSF, SJF med flera, besvarat en remiss
från Näringsdepartementet. Departementet vill förändra Plan- och
Bygglagen avseende begreppen ”detaljplanerat område” och
”tätbebyggt område” samt tillföra begreppet ”tätbebyggelse”. Detta har
betydelse för skytte då begreppen även används i Ordningslagen för att
reglera i vilka områden skottlossningstillstånd behövs.
§7

Medlemsärenden
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. Resultatlistan från Precision A vid SM i år saknar fortfarande
standardmedaljer. Anders Khemi kontaktar kretsen.
II. Fältbanorna för SM 2018 granskas just nu. Ser ut att gå bra.
III. Möte med SM-arrangören i Skövde planerade.

9:b

Regelkommittén
Kommittén avser hålla möte imorgon, söndag, om SHB 2018.

9:c

Utbildningskommittén
I. Kretsinstruktörsutbildning genomförd i Skövde.
II. Det finns behov av ytterligare kretsinstruktörer, bland annat i
Stockholmskretsen. Riksinstruktörerna genomför.
III. Beslöts att utse Per Klingberg till Riksinstruktör.

9:d

Generalsekreteraren
I.

Försvarsutskottsledamoten Paula Holmqvist bjöd in alla FFO till
informationsutbytesmöte 4/10.

II. Förbundsordf, styrelseordf och GS träffade 11/10 Hases Per Sjöblom,
som åtog sig att ta över rollen som förbundsjurist och ordförande i
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Överklagandenämnden.
III. Arbetsgivaralliansen höll 12/10 informationsmöte om det nya
kollektivavtalet. Avtalet är 3-årigt och innehåller, förutom nivåer för
lägsta löneökningsutrymme, även regler för flexpension.
IV. FOS möttes 19/10. Inget anmärkningsvärt.
V. AG GU-F möttes 25/10. Arrangörerna av GU-F, främst
Försvarsutbildarna, upplevde att det är brist på pistolinstruktörer. Vi
måste söka möta denna brist.
VI. FOS arrangerade informationsmöte om GDPR (det nya
dataskyddsdirektivet) den 9/11, under ledning av Everdon Security. Den
lag som skall omsätta direktivet till svenska förhållanden är ännu inte
klar, men oklarheterna kommer ändå att bestå tills det finns vägledande
domar. Sannolikt kommer lagen att gälla även FFO. GDPR innebär att
man får lagra det man behöver, men att det måste finnas ett skäl att
lagra, och intresset att nyttan måste väga tyngre än individens intresse
av integritet. Arbetet inom FOS kommer att fortsätta.
VII. Rikstävlingen på hemortens banor 2017: Resultatredovisningsfunktionen
i MAP försenad, men preliminär lista finns nu och kommer att sändas ut
under kommande vecka.
VIII. Arbetet med MAP går fortfarande för långsamt.

9:e

IX.

Ny telefonväxel, Telavox, installerad.

X.

Överklagandenämnden har avgjort två medlemsärenden, ett avseende
enskild medlem och ett avseende förening.

Biträdande Generalsekreteraren
I. Produktionsdialog 2019-2021 med HKV PROD 18/10. Uppdragsvolymen
motsvarar föregående år.
II. Organisationsstöd för 2018 fastställt. En liten ökning av beloppen. Nytt är
att medlen ska rekvireras från båden FM och MSB. Oklart vad det
innebär att även MSB är en aktör gentemot SPSF.
III. Ny hemsida bedöms kunna rullas under i november.

9:f

Övriga rapporter
I. Anders Khemi rapporterade att han blivit inbjuden av NSF till en
skyttekoneferens för att berätta om vårt sätt arr skjuta fältskjutning.

§ 10 Inför Landsdelskonferenserna.
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Ämnen:
• Stadgefrågor och relationen krets-förbund.
• Handlingsregler för antagning av ny förening.
• SM i framtiden.
• Infospridning till föreningar, se § 5 b.
• Ny skjuthandbok.
• Ny information från förbundsledning och –kansli.
Planeringen utgår ifrån att huvuddelen av deltagarna även var med på
kretskonferensen och föregående års landsdelskonferens.
§ 11 MAP steg 2
Lars T Andersson och Ag MAP har lämnat ett förslag på fortsatt utveckling av
MAP (bilaga till originalprotokollet). VU ansåg förslaget i huvudsak tillämpligt.
Det behövs en ytterligare avstämning dels mot vad som redan är beställt i steg
1, dels mot GDPR och relaterade säkerhetskrav. Skyttelogg eller inte behöver
också diskuteras ytterligare.
§ 12 Information om skjutolycka
Informerades om en skjutolycka med personskada som följd. Se bilaga till
originalprotokoll. Uppdrogs åt aktuell krets att följa upp att föreningen vidtar relevanta
åtgärder, samt att återrapportera till VU.
§ 13 Övriga frågor
Intet.
§ 14 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Bilagor:
Uppdragslista
MAP steg 2 (bilaga till originalprotokollet)
Skjutolycka (bilaga till originalprotokollet)

Anders Khemi
ordförande

