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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Sandhamnsgatan 61, lördagen den
3 februari 2018.

Närvarande

Mötesordförande:
Ledamöter:

Mike Winnerstig, MW, styrelseordf
John-Åke Andersson, JÅA
Lars T. Andersson, LTA
Claes-Håkan Carlsson, CHC
Jim Eriksson, JE
Anders Khemi, AK
Göran Lindskog, GL
Per-Anders Svensson, PAS

Suppleanter:

Per Andersson, PA
Henrik Käck, HK

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, NAE, gen.sekr.

Adjungerade:

Bo Walger, BW

Anmält förhinder:

Bengt Flodin
Lena Sjögren
Susanne Svensson
Thomas Svensson
Sören Wahlberg

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Istället för Lena Sjögren utsågs Henrik Käck och istället för Susanne
Svensson utsågs Per Andersson att rösta.
§ 2 Fastställdes dagordningen, förutom att § 6 utgick (är ett ärende för möte 2).
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträde 2017-12-02 att läggas till
handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 1/2018.
§ 5 EKONOMI
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a. Ekonomiska utfallet för 2017 följer i huvudsak budget, förutom vad gäller IT
och kontorskostnader som har blivit dyrare. Verksamhetsåret 2017 kommer
att generera ett underskott på 0,6 Mkr, främst beroende på satsningar på ny
IT-infrastruktur, MAP, WEB samt tekniska säkerhetslösningar. Förbundets
ekonomiska ställning är fortsatt stark.
b. Extra kretsbidrag kommer inte att utbetalas för 2017 (men naturligtvis det
ordinarie).
§ 6 Utgår
§ 7 Inkomna motioner.
a) Uppdrag att skapa en policy mot kränkningar (W): Beslöts att föreslå att
motionen avslås. Uppdrogs åt GL att utforma yttrandet.
b) Signering av resultatkort (W): Beslöts att föreslå att motionen avslås.
Uppdrogs åt Regelkommittén att utforma yttrandet.
c) Ändring av kretsstadgar (W): Beslöts att föreslå att motionen avslås.
Uppdrogs åt LTA att utforma yttrandet.
d) Förvaltningsorganisation för MAP (M): Beslöts att föreslå att motionen
avslås. Uppdrogs åt LTA att utforma yttrandet.
e) Förändrad hantering av pistolskyttekort (M): Beslöts att föreslå att
motionen avslås. Uppdrogs åt AK att utforma yttrandet.
§ 8 Vapenlagstiftningsfrågor
NAE presenterade promemorian Ds 2018:1 ”Genomförande av 2017 års
ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv” som har kommit på remiss. Remissvaret skall
vara inne senast 2018-04-20.
Det som främst berör förbundets verksamhet är förslaget att magasin endast får
innehas av den som har tillstånd att inneha vapnet det passar till (eller den med
särskild innehavslicens för magasin). Detta innebär att magasin (och avtryckarhus)
måste förvaras på samma sätt som man idag förvarar ammunition.
Ytterligare en orosfaktor är i de fall Polismyndigheten bemyndigats ta fram
föreskrifter.
Ett möte med övriga berörda organisationer är inplanerat till den 2 mars.
§ 9 Handlingsregler för antagande av ny förening.
Då förslagsställaren inte var närvarande bordlades frågan till nästa sammanträde.
§ 10 Ändring av förbundsstadga
Frågan bordlades vid föregående möte. Mötet beslöt att ge MW/HK i uppdrag att
utforma propositionstext avseende förbundsstadgans § 1 (ändamålsparagrafen) för
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att förstärka förbundets uppgift att vara till gagn för rikets försvar. Förslaget
presenterad för styrelsen via e-post för fastställande.
texten till SHB upplaga 17. Uppdrog såt RK att göra den slutliga utformningen.
§ 11 RAPPORTER
BW rapporterade från HKV PROD Friv infodag 2017-12-06, där han och NAE deltog.
Bl a redogjordes för den pågående frivilligutredningen (Anders Silwer).
NAE redogjorde för några aktuella rättsfall.
2017-12-14 träffade MW, NAE och MW tf. arméns vapenofficer, Fredrik Jacobsson.
Diskuterades hur vi kan utveckla tävlingsformer m.m. som bättre bidrar till
Försvarsmaktens förmåga.
Folk och Försvars Rikskonferens hölls i Sälen 2018-01-14—16. Förbundsordf och
NAE deltog.
2018-01-15 hölls telefonmöte med övriga jakt/skytte/vapenorganisationer om
implementeringsutredningen. NAE deltog från SPSF. Organisationerna presenterade
vad de ansåg hotande för sin verksamhet. Se även § 8.
Landsdelskonferens Norr hölls 2018-01-19—20 i Umeå. AK och BW deltog.
NAE deltog 2018-01-21 i SAAMI möte med WFSA i Las Vegas.
MW och NAE deltog 2018-01-23 i WFSA ag miljö och i exekutivkommitténs
förberedelsemöte inför årsmötet, i Las Vegas.
MW och NAE besökte SHOT Show i Las Vegas 2018-01-23—26, inklusive bilateralt
möte med ordf. i AFEMS.
AK deltog 2018-01-26—28 i NSF skyttekonferens i Oslo. Cirka 170 deltagare från
hela Norge. Konceptet är intressant och kan vara lämpligt även för SPSF.
BW deltog 2018-01-27 i Landsdelskonferens Öst i Visby.
AK redogjorde för arbetsläget med 17:e upplagan av SHB. Texten bearbetas just nu
hos Text å Form AH AB.
NAE rapporterade att arbetet pågår avseende anpassning till GDPR.
§ 12 Uppdrag
Datum

uppdrag

Ansvarig

170204

Ta fram Handbok kretsstyrelse
Ej närvarande

SS

150927

Utredning SM 2017 och framåt

JÅA
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160925

Regler för vandelsprövning av föreningsbildare
Se § 9.

LS m fl

160925

MAP Steg 2 kravarbete
LTA
LTA kommer att uppdatera underlaget utifrån gjorda erfarenheter.

170204

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

NAE

170429

Lägga ut blankett motionsskrivande
Inget att rapportera

Kansli

170618

Ta fram märke för Militär Snabbmatch

Kansli

171001

Förstärka den juridiska kompetensen

NAE

180203

Besvara remiss implementeringsutredningen

MW, NAE

180203

Ta fram propositionstext stadgan § 1

MW, HK

180203

Utforma remissyttranden över motioner

GL, AK, LTA

Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte

BW

Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM
.

BF

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR
HK ställde frågan om det är möjligt att skapa ett digitalt dokumentarkiv för styrelsen.
Kansliet undersöker.
LTA lyfte frågan om MAP steg 2, som diskuterades. Inga beslut fattades.
§ 14 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

