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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet,
Sandhamnsgatan 61, lördagen den
21 april 2018.

Närvarande
Mötesordförande:

Mike Winnerstig, MW, styrelseordf

Ledamöter:
Lars T. Andersson, LTA
Claes-Håkan Carlsson, CHC
Jim Eriksson, JE
Anders Khemi, AK
Göran Lindskog, GL
Lena Sjögren, LS
Per-Anders Svensson, PAS
Susanne Svensson, SS
Suppleanter:

Per Andersson, PA

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, NAE, gen.sekr.

Adjungerade:

Bo Walger, BW
Sonny Svensson, ordf. i valber.

Anmält förhinder:

John-Åke Andersson
Bengt Flodin
Henrik Käck
Thomas Svensson
Sören Wahlberg

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Per Andersson ersätter John-Åke Andersson.
§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträde 2018-02-04 att läggas till
handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 2/2018.
§ 5 EKONOMI
a. Ekonomiska utfallet för 2018 följer i huvudsak budget, förutom vad gäller IT
och kontorskostnader som blir dyrare. En tidig bedömning är att underskottet
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för 2018 kommer att bli något mindre än 2017, och förklaras av ITsatsningar för framtiden som inte av årligen återkommande slag.
b. Verksamhetsåret 2017 genererade ett underskott på 0,8 Mkr, främst
beroende på satsningar på ny IT-infrastruktur, MAP, WEB samt tekniska
säkerhetslösningar. Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt mycket
stark. Framfördes önskemål om att årsbokslutets kostnader fortsättningsvis
ska brytas ner ytterligare något.
§ 6 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen för 2017 fastställdes.
§ 7 Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan för 2018 fastställdes. Beslöts att framlägga planen för
kretskonferensen, då den enligt stadgarna inte är en punkt för förbundsmötet.
Beslöts vidare att förbundsstyrelsen skall arbeta vidare med planen för 2019 på
styrelsekonferensen 2018, med målsättning att planen fastställs på decembermötet.
Av GS föreslagen budget fastställdes.
§ 8 Förbundsmöte 2018 samt kretskonferensen
a. Kretskonferensen avses genomföras enligt konceptet från föregående år, på
Skogshem & Wijk, Lidingö, 16-17 juni.
b. Alla kretsar utom två har inkommit med ställningstaganden över propositionen
och de fem motionerna. Se bilaga till originalprotokoll.
c.

Föredragande av FS ställningstagande enligt tidigare beslut.

d. Sonny Svensson, ordförande i valberedningen, föredrog arbetsläget. Se
bilaga till originalprotokoll.
e. Medaljkommitténs förslag fastställdes. Se bilaga till originalprotokoll.
f.

Innehåll kretskonferensen:
i. Tävlingsprogrammet 2019- (2 tim)
ii. Verksamhetsplan 2018
iii. Hur få fler kvinnor att skjuta grovkalibrigt
iv. Hur kretsarna ska utöva tillsyn över föreningarna.

§ 9 Rapporter.
a) NAE rapporterade från landsdelskonferens väst, och tillsammans med
MW från syd.
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b) NAE rapporterade från ett antal uppföljningsmöten med IT-leverantören
Crossnet.
c) NAE rapporterade från två möten med LedR om Hemvärns-RM P 88
2018. Förberedelserna går planenligt. MilSnabb skjuts på Pk Ena bana
”Sneden” och fältskjutningen på Härads skjutfält.
d) NAE deltog i WFSA exekutivkommittémöte i Nürnberg 2018-03-07.
e) NAE deltog också i WFSA årsmöte 2018-03-08. Ny generalsekreterare
för Amerika utsågs. I övrigt sedvanliga årsmötesförhandlingar.
f) NAE deltog i WFSA plenarmöte, som framförallt var inriktat på blyfrågan,
där svenska KemI förslag till EU om att föra upp bly på listan över särskilt
oroande ämnen kan vålla stor skada för skyttet.
g) NAE rapporterade från IWA Outdoor Classics 2018.
h) NAE rapporterade från möte med ordförande i WA1500 2018-03-10.
i) JE rapporterade från Kalpaks Cup i Riga, där förbundets lag sedvanligt
länsat prisbordet. Laget bestod av Lars Hagman, Jonas Hübner och Åke
Nordin. Lagledning Jim Eriksson och Jan Kjellberg.
j) NAE rapporterade från FOS årsmöte 2018-03-12.
k) NAE rapporterade från möte med vapenlagsutredningen 2018-03-14 och
vapenvisning med utredningssekreteraren 2018-03-16.
l) NAE rapporterade från avslutande möte med Janne Kjellson. Vårt avtal
med Miljöakuten är uppsagt, då han med ålderns rätt drar sig tillbaka.
Samtal med ny uppdragstagare pågår.
m) NAE och Tessi har deltagit två möten med FOS om GDPR. De flesta
organisationer är ungefär lika långt komna som oss. Vi utbytte en hel del
arbetsdokument.

§ 10 Vapenlagstiftningsfrågor
a) NAE och MW har på uppdrag av styrelsen besvarat remissen på Ds 2018:1
”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv”. Svaret är
utsänt till styrelsen. Förbundet opponerar sig främst mot att göra alla magasin
tillståndspliktiga, samt att man klassar vapen som får ha stora magasin till
klass A. Vi påpekande även att 5-årslicenser saknar nytta och att vapenpasset
måst ges status även i Sverige.
b) I arbetet med del två av utredningen vidhåller förbundet att begreppet
”synnerliga skäl” måste utmönstras ur VL.
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§ 11 Förenings-/kretsärenden
Inga sådana ärenden fanns för beslut.
§ 12 Regler för vandelsprövning av föreningsbildare.
Frågan bordlades till septembersammanträdet.
§ 13 Uppdrag
Datum

uppdrag

Ansvarig

150927

Utredning SM 2017 och framåt

JÅA

160925

Regler för vandelsprövning av föreningsbildare

LS m fl

160925

MAP Steg 2 kravarbete

LTA

170204

Utreda möjlighet till tilläggsförsäkring

NAE

170429

Lägga ut blankett motionsskrivande

BW

171001

Förstärka den juridiska kompetensen

NAE

180421

Ta fram verksamhetsplan 2018

Styrelsen

Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte

BW

Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM
.

BF

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR
NAE redovisade arbetsläget avseende MAP. Se bilaga till originalprotokoll.

Vid protokollet
Justeras

Nils-Anders Ekberg

Mike Winnerstig

