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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:004/18

Protokoll VU Sammanträde Nr 1/2018

2018-01-13

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande), John-Åke Andersson, Lars T
Andersson och Claes-Håkan Carlsson. 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 4/2017 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade att det ekonomiska läget är oförändrat starkt. Posten för IT
kommer att bli högre än budget, varför resultatet förväntas bli lägre än de
senaste åren.
Det ekonomiska underlaget för 2017 är överlämnat till revisorerna.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
Vapenlagsutredningen levererade sin första del i veckan. En fullständig analys
återstår att göra, men förslaget om att ”avfyrningsmekanismer” och alla
magasin ska vara tillståndspliktiga är oönskat, och när det gäller magasinen,
mer långtgående än direktivet. SPSF kommer att tillsammans med andra
berörda organisationer arbeta med yttrande.

§6

Medlemsärenden
Intet.

§7

Inkomna motioner
Tre motioner har kommit in till årets förbundsmöte. De kommer att föredras på
nästa styrelsemöte.
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§8

Inför landsdelskonferenserna
Diskuterades aktuella ämnen. GS visade utkast till presentation.

§9

Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.

§ 10 Rapporter från kommittéerna m fl
10:a Tävlingskommittén
I. Resultatlistan från SM 2017 i Fält, Precision och MilSnabb: TvK har
uppdragit åt Guy Persson att räta upp listorna, komplettera med
standardmedaljer även i MilSnabb, samt göra dem publicerbara.
Uppdraget är nu genomfört.
II. Fältbanorna för SM 2018 i Kavlås granskade och godkända.
III. TvK har utarbetat ett policydokument för deltagande i lagtävlingar som
arrangeras vid Veteran-NM (t ex fält eller Milsnabb). Fastställdes till
huvudsaklig efterrättelse, med tillägg om medaljer.
10:b Regelkommittén
Texten till SHB 2018 överlämnad till Text & Form. Det torde ta ytterligare ett
par veckor innan texten när klar för publicering.
10:c Utbildningskommittén
I. Diskuterades fastställandeförfarande för banläggarhäftet.
II. Vapenkontrollanthäftet remitteras.
10:d Generalsekreteraren
I.

GS redogjorde för pågående, relevanta rättsfall.

II. Styrelseordf, GS och bitr GS träffade 2017-12-14 tf. Arméns
vapenofficer, Fredrik Jacobsson. Diskuterades hur vi kan utveckla
tävlingsformer som bättre bidrar till Försvarsmaktens förmåga. Nu
prövade koncept vid Hv-RM och vid I19 är en lämplig grund att
utvärdera. Fredrik besöker, om möjligt, Hv-RM 2018.
III. Utvecklingen av MAP fortgår, fast långsamt. Kansliet håller kontinuerlig
kontakt med utvecklarna, Crossnet.
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IV. GS presenterade utkast till svar på Datainspektionens ”13 frågor”.

9:e

Biträdande Generalsekreteraren
I. PROD FRIV Infodag 2017-12-06: Genlt Ander Silvers utredning om FFO
pågår.
II. Polismyndigheten arbetar med en FAP om skjutbanor, men arbetet
verkar ha avstannat då handläggaren slutat på befattningen.

10:f

Övriga rapporter
Intet.

§ 11 Övriga frågor
I.

Diskuterades stadgefrågor krets-förening (uppgiftsfördelning). Beslöts att ta
upp diskussionen vid landsdelskonferenserna.

II.

C-H Carlsson tog upp möjligheten för styrelsens ledamöter att få tillgång till
dokumentserver för att minska behovet av eget pappersarkiv i hemmet. GS
undersöker.

§ 12 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Bilagor:
Uppdragslista

Anders Khemi
ordförande
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Bilaga
§ 9 Uppdrag
Datum

Uppdrag

Ansvarig

Klart till

?

Allmänna råd & anvisningar Utbmtrl banläggare

UtbK

2018-02-28

160116

Utreda tävlingslicens

SS/GL

2017-06-30

170114

Ny generell infobroschyr

NAE

2017-10-30

170408

Kontakta GPSSK om SäkB Civ Skytte BW

170902

Besvara skrivelse SVF

GS, MW

170902

Skytteanpassade profilprodukter

GS

170902

Resultatlistor PPC offentlighet

GS

180113

Dokumentlagring för VU/FS

GS

2017-11-30

2018-06-01

