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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:013/18

Protokoll VU Sammanträde Nr 2/2018

2018-04-07

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 1/2018 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade att det ekonomiska läget är oförändrat starkt. Posten för IT är
högre än motsvarande period föregående år, då den innefattar såväl löpande
internet- och programvarukostnader som fortsatt utveckling av MAP, Cloud
Desktop och utveckling av hemsidan.
Likviden för sålda fondandelar förvaltade hos Trac Services A/S har inkommit.
Därmed är förbundets kapitalförvaltning samlad hos SEB.
Bokslut för 2017 kommer att finnas till styrelsemöte 2/2018.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Förslag till svar på remiss av Ds 2018:1 (Implementeringen av EUdirektivsändringarna) presenterades av GS. Förslaget tillstyrktes med
smärre ändringar och tillägg.
b) Utredaren arbetar nu med övriga deluppdrag, bl. a. ”synnerliga skäl”. GS
har träffat utredaren i ärendet. Förbundet vidhåller att begreppet
”synnerliga skäl” bör utmönstras.
Angående utredarens förslag att utvidga antalet vapentyper där
licenserna skal tidsbegränsas, har GS framfört att de egna
erfarenheterna av ”5-årslicenser” är att processen är arbetskrävande för
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både vapenägaren/skytten, föreningen, förbundet och
Polismyndigheten, men utan att någon nytta i brottsreducerande
avseende har påvisas.
c) I övrigt inget vapenrelaterat.

§6

Miljöfrågor
Kemikalieinspektionen har tillskrivit EU kemikaliemyndighet ECHA och
föreslagit att bly ska tas upp på REACH kandidatlista för ”ämnen som inger
oro” (Cadidate list of substances of Very High Concern). Enligt AFEMS expert
kan detta i sämsta fall innebära ett förbud att sälja blyammunition från 2024.
Uppdrogs åt GS att undersöka lämpligheten av att förbundet yttrar sin i frågan.
ECHA håller öppet för yttranden till 23/4.

§7

Medlemsärenden.
För närvarande finns inga medlemsärenden för VU beslut.
GS orienterade om några regionala ärenden och ärenden hos ÖKN.

§8

Inkomna motioner
GS redogjorde för hittills inkomna svar från kretsarna. 21 av 26 kretsar har
svarat. Läget presenteras för FS 2018-04-21.

§9

Personuppgifter
a) GS redogjorde för medierapporteringen kring Internetpublicering av
namn i resultatlistor. SR Ekot hade detta som huvudnyhet på morgonen
2018-03-28, och en del dagspress följde efter. Personal från
Polismyndigheten var mycket aktiva i spridningen. SPSF gjorde ett
uttalande samma dag, och frågan har inte återkommit sedan dess.
Förbundets hållning är fortsatt att det även om fåtal inbrott har begåtts
mot vapenägare/våra medlemmar kan den adekvata reaktionen inte
vara att förbundets och medlemmarnas verksamhet ska behöva döljas.
Dels vet ingen varifrån namnen på de aktuella medlemmarna kommer
ifrån, dels är det inte rimligt att vapenägarna/brottsoffren ska drabbas
av konsekvenser av att de utsatts för brott, och dels är förbundet
motståndare till egen kapitulation som lösningsprincip.
b) Från och med 2018-05-25 kommer en ny dataskyddsförordning, även
kallad GDPR, att gälla. Den kommer att ha betydande påverkan på hur
förbundets olika nivåer kommer att kunna behandla personuppgifter.

§ 10 Inför kretskonferensen och förbundsmötet
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a) Verksamhetsberättelsen
GS presenterade version 0.1 av verksamhetsberättelsen för 2017.
Denna skall presenteras för styrelsen vid mötet 2018-04-21. VU
tillstyrkte det principiella upplägget, vilket överensstämmer med
föregående år.
b) Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen har traditionsenligt lags fram för Förbundsmötet för
godkännande. Stadgarna föreskriver emellertid inte detta, varför VU
beslöt föreslå FS att planen istället presenteras på kretskonferensen
och att det, i likhet med tidigare år, är innevarande års plan som läggs
fram.
Verksamhetsplanen för 2019 bör behandlas på styrelsekonferens 29-30
september, och målet bör vara att planen finns tillgänglig innan
verksamhetsåret.
c) Ämnen för kretskonferensen
Kretskonferensen bör, utöver verksamhetsplan 2018, avsätta 2 timmar
för tävlingsprogrammet, samt tid att diskutera hur vi stimulerar fler
kvinnor att skjuta grovkalibrigt och hur kretsarna bör genomföra sin
tillsyn av föreningarna.
d) Övrigt inför mötet
Konstaterades att det är viktigt att kretskonferensens ämnen inte är en
upprepning av landsdelskonferenserna, samt att en utökad deltagaraktivitet ska främjas (mer grupparbete och dialog, mindre föreläsning).

§ 11 Uppdrag
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag.
§ 12 Rapporter från kommittéerna m fl.
12:a Tävlingskommittén
I.

Planeringsmöte NM har hållits med John-Åke, Marie Brunsson och Bo Walger.
FOK Borås har åtagit sig att 4/8 genomföra en ”danskinspirerad” fältskjutning
för att ge möjlighet till träning. TvK återkommer om eventuella behov av
dispenser.

II.

SM Magnumfältskjutning 2018 hålls i Bollnäs.

III.

Förberedelserna för SM MilSn/Fält/Prec 2018 går planenligt. John-Åke har just
besökt organisationskommittén. Återstår en del måltekniska frågor enligt SHB
D.7.1.
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IV.

En skjutprogramfråga har lyfts av Thomas Svensson (FS). VU lämnar frågan
till FS.

12:b Regelkommittén
Skjuthandbokens upplaga 17 är tryckt och distribuerad.
12:c Utbildningskommittén
Banläggarhäftet (utkast) prövas just nu i en kurs i Gbg/Bohuskretsen.
Beslöts fortfarande att förbundets kursmaterial inte distribueras i editerbara
format.
12:d Generalsekreteraren
I.

Deltog tillsammans med förbundsordföranden i landsdelskonferens Väst
i Skövde och tillsammans med styrelseordföranden i Syd. I Väst var
intresset stor för frågor om kretsars tillsyn av föreningar och i Syd
talades mer MAP.

II. Möte 2018-02-28 med Ledningsregementet om Hemvärns-RM 2018.
Lokal part är Pk Ena, som sannolikt också kommer att tillhandahålla
bana för militär snabbmatch. Fältskjutningen kommer att hållas på
Härads skjutfält. Fler möten planeras. Det är viktigt att Rikshemvärnschefens mål med verksamheten genomsyrar arrangörens planering,
vilket ofta tenderar att falla på SPSF representant att förmedla.
III. Möte med SvSF, SDSSF, Skidskytteförbundet, SJF, JRF och SVHF
2018-03-02. Diskuterades remissarbetet för Ds 2018:1 och möte med
utredaren inför hans del 2.
IV. WFSA: Möte med exekutivkommittén, årsmöte och plenarmöte i
samband med IWA i Nürnberg. Mötesformalia gick planenligt.
Huvudtema var bly (se § 6). Flera pågående och nyss presenterade
vetenskapliga arbeten presenterades. Beslöts att höstmötet ska hållas i
Gent och främst behandla miljöfrågor.
V. I samband med IWA hölls möten med WA1500 ordförande Friedrich
Storrer, bland annat angående danskt och rumänskt inträde i
organisationen, samt en lägesrapport om EM i S:t Olof.
VI. Från IWA kunde konstateras att inget nytt fanns inom området sport- och
grovpistoler (C och B). Däremot fanns mycket intressant när det gäller
skjutbanemateriel (mål, kulfång etc.).
VII. FOS årsmöte 2018-03-12.
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VIII. Tillsammans med organisationerna enligt III ovan och SVEVAP mötte vi
2018-03-14 vapenlagsutredaren Kazimir Åberg och utredningssekreteraren Johanna Nilsson. Organisationerna framförde sina olika
önskemål, och SPSF hävdade återigen att de synnerliga skälen måste
bort. Utredaren undrar om inte problemet är löst i och med PMFS
2016:4, men vi hävdar ”återfallsrisken”.
IX.

Mötte 2018-03-16 Johanna Nilsson hos Walter Borgs för teknisk
förevisning av vapentyper och deras ingående komponenter.

X.

Mötte 2018-03-26 tillsammans med GS SvSF Miljöakuten/Janne
Kjellson, som nu avslutar sitt uppdrag. Han presenterade sitt förslag på
efterträdare. Såväl vi som SvSF är intresserade.

XI.

Just nu finns inga aktuella rättsfall inom vapenområdet, där våra
medlemmar är engagerade.

XII. En ny uppdatering av MAP är planerad till kommande vecka, bland annat
innehållande märkesfunktioner och individuell inloggningsfunktion.
Kostareras att MAP ligger påtagligt efter förväntad leveranstakt.
Leverantören har fått i uppgift att lämna fördjupad projektlägesrapport
inför nästa styrelsemöte.
12:e Biträdande Generalsekreteraren
Intet.
12:f

Övriga rapporter
Intet.

§ 13 Övriga frågor
Intet.
§ 14 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Bilagor:
Uppdragslista

Anders Khemi
ordförande

6(6)
Bilaga
§ 11 Uppdrag
Datum

Uppdrag

Ansvarig

Klart till

?

Allmänna råd & anvisningar Utbmtrl banläggare

UtbK

2018-06-01

160116

Utreda tävlingslicens

SS/GL

åter FS

170114

Ny generell infobroschyr

GS

2018-10-01

170902

Skytteanpassade profilprodukter

GS

2018-06-01

170902

Resultatlistor PPC offentlighet

GS

180113

Dokumentlagring för VU/FS

GS

180407

Besvara remiss Ds 2018:1

GS

2018-04-23

180407

Eventuellt yttrande till ECHA om bly

GS

2018-04-20

