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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Hotel Malmköping
söndagen den 30 september 2018.

Närvarande
Mötesordförande:

Mike Winnerstig, MW, styrelseordf

Ledamöter:
John-Åke Andersson, JÅA
Claes-Håkan Carlsson, CHC
Jim Eriksson, JE
Anders Khemi, AK
Henrik Käck, HK
Göran Lindskog, GL
Lena Sjögren, LS
Per-Anders Svensson, PAS
Sören Wahlberg, SW

Suppleanter:

Per Andersson, PA
Erik Everbrink, EE
Thomas Svensson, TS

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, GS, gen.sekr.

Adjungerade:

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

Anmält förhinder:

Bengt Flodin
Susanne Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Erik Everbrink vid röstning ersätter Susanne Svensson.
§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträden 2018-04-21 och 2018-06-17
(två st.) att läggas till handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 3/2018.
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§ 5 EKONOMI
a. Ekonomiska utfallet för 2018 följer i huvudsak den reviderade budget som
presenterades vid förbundsmötet. Även detta år kommer verksamheten att
gå med underskott på grund av den offensiva IT-satsningen. Bortsett från
periodiseringsskillnader är läget i övrigt likt 2017. Förbundets ekonomiska
ställning är fortsatt stark.
b. När det gäller förvaltningen av förbundets kapital har SEB rapporterat att de
svenska aktierna överträffar index, medan utländska aktier och
räntebärande instrument under 2018 gått sämre än index.
§ 6 Status för mästerskapet i Magnumprecision 2019.
På förslag av VU beslöts att från 2019 instifta Svenskt Mästerskap i
Magnumprecision.
§ 7 Sammanträdesplan för 2019
På förslag av VU fastställdes sammanträdesplanen, till huvudsaklig efterrättelse:
Vecka
2
3
4
5
6
7
14
17
24
24
24
24
35
39
39
45
48

Datum
12 jan
19-20 jan
26-27 jan
2 feb
9 feb
16 feb
6 april
27 april
15 juni
16 juni
16 juni
16 juni
31 aug
28 sep
29 sep
9 nov
30 nov

Möte
VU
Landsdelskonferens Norr
Landsdelskonferens Öst
FS
Landsdelskonferens Väst
Landsdelskonferens Syd
VU
FS
Kretskonferens
FS
Förbundsmötet
FS konstituerande
VU
Styrelsekonferens
FS
VU
FS

Plats
Kansliet
Umeå
Uppsala län
Kansliet
Skövde
Alvesta
Kansliet
Kansliet
Lidingö
Lidingö
Lidingö
Lidingö
Kansliet
ej fastställt
ej fastställt
Kansliet
Kansliet

§ 8 Vapenlagstiftningsfrågor
a. Fastställdes GS förslag till remissvar på utredningen ”Tillståndsprövning av
vapendelar m.m.” till huvudsaklig efterrättelse.
b. Med anledning av dom i Högsta Förvaltningsdomstolen avseende
föreningsegna grenar konstaterar styrelsen att förbundets policy avseende
föreningsintyg (SHB Bilaga 8) ligger fast och ska upprätthållas. Medlemsförening får inte, i sin egenskap av medlem i krets och förbund, utfärda intyg
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för vapen som inte uppfyller bestämmelserna för förbundets aktuella grenar.
Innebörden av detta är att en medlemsförening i föreningsintyget inte får
kryssa anslutning till SPSF.
c.

Uppdrogs åt styrelseordförande och GS att ta initiativ till samverkan med
övriga auktoriserade förbund angående handlingsreglerna i framtiden.

§ 9 Anmälan av rekord
Inga aktuella ärenden förelåg.
§ 10 Rapporter.
a) 2018-04-21

Sammanträde FS, se protokoll.

b) 2018-04-23

Årsmöte i Folk och Försvar. GS deltog.

c) 2018-05-23 Möte FFO 1-ÖB-PROD FRIV. GS deltog. ÖB är positiv till
FFO insatser och ser att uppdragsvolymerna kan behöva öka.
Resursfråga.
d) 2018-05-25 Provtävling Militär Fältskjutning på MSS 2. MW, CHC, BW
och NAE samt några FMI deltog från SPSF. Från FM bl a Arméns
vapenofficer.
e) 2018-05-30 Parlamentarikerforum om lätta vapen (SALW) 3
seminarium i Riksdagshuset. Behandlade internationella frågor (ATT
etc.). GS närvarade. SIDA uppges delfinansiera forumet på internationell
nivå.
f) 2018-06-02—03 RM Magnumprecision i Klinte. JÅA, MW närvarade.
g)

2018-06-06 Nationaldagsfirande med ÖB mottagning och festtåg till
Skansen. I det senare deltog förbundet med fana. Fanvakt ur SAPK. GS
närvarade.

h) 2018-06-11 Rikshemvärnschefens informationsmöte. Fortfarande är
inte statistiken rättvisande vad avser bemanningsläget gällande
ammunitionsmän. GS deltog.
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i) 2018-06-16

Kretskonferens.

j) 2018-06-17

Styrelsemöte före förbundsmötet, se protokoll.

k) 2018-06-17

Förbundsmötet, se protokoll.

l) 2018-06-17

Konstituerande styrelsemöte, se protokoll.

FFO: Frivillig(a) Försvarsorganisation(erna)
MSS: Markstridsskolan, Kvarn
3 Parliamentary Forum on Small arms and Light Weapons
2
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m) 2018-06-19 FFO mötte Paula Holmqvist och Åsa Lindestam, FöU. GS
deltog.
n) 2018-07-10—15 SM MilSnabb, Fält och Precision i Skövde.
Förbundsordförande, JÅA, MW samt ett flertal styrelseledamöter och
hela kansliet närvarade.
o) 2018-07-27—29 SM PPC i Hagfors. JÅA, MW närvarade.
p) 2018-08-18—19 SM Magnumfältskjutning i Bollnäs. JÅA, MW närvarade.
q) 2018-08-11—12 Hemvärns-RM Pistol 88 i Enköping. GS närvarade.
r) 2018-08-11—12 Landslagsuttagning fält. JÅA, BW deltog.
s) 2018-08-16—19 EM PPC i S:t Olof. Förbundsordf, PAS, TS, EE och GS
närvarade.
t) 2018-08-17

Årsmöte med WA1500 4, GS och EE deltog.

u) 2018-08-25

SM Springskytte i Karlstad.

v) 2018-08-28 Avtackning Roland Ekenberg som Rikshemvärnschef.
Förbundsordförande och GS deltog.
w)
x)

2018-09-01 Sammanträde VU, se protokoll.
2018-09-14—16 NM fältskjutning i Danmark. Sveriges lag mästare i
Herr, Dam och Junior. JÅA och PAS samt Marie Brunsson utgjorde
lagledning.

y) 2018-09-25—28 möte med WFSA 5 samtliga kommittéer. GS deltog.
§ 11 Utredning tävlingslicens
FS har tidigare gett VU i uppdrag att utreda frågan om tävlingslicens. VU föreslog att
frågan avförs då inget tyder på att ett genomförande av sådan licens vore lämpligt
nu. Beslöts enligt VU förslag.
§ 12 Regler för vandelsprövning av föreningsbildare.
Frågan bordlades vid aprilmötet. LS förslag fastställdes efter smärre justering. LS
sänder justerad text till GS, som distribuerar till FS och låter fastställa genom ”silent
procedure”. (se bilaga 1)
§ 13 SM i framtiden
JÅA framlade arbetsgruppens förslag till policy för SM (koncept och rutiner för
förbundets godkännande). Han sänder justerad text till GS, som distribuerar till FS
och låter fastställa genom ”silent procedure”. (se bilaga 2).
4
5

World Association 1500
World Forum on Shooting Activities
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§ 14 Uppdrag
Respektive uppdrag lägesrapporterade, och slutförda uppdrag avfördes (strukna).
Datum

uppdrag

Ansvarig

150927

Utredning SM 2017 och framåt

JÅA

160925

Regler för vandelsprövning av föreningsbildare

LS m fl.

160925

MAP Steg 2 kravarbete

NAE, LTA

170204

Utreda möjlighet till tilläggsförsäkring

GS

170429

Lägga ut blankett motionsskrivande

BW

171001

Förstärka den juridiska kompetensen

GS

180421

Ta fram verksamhetsplan 2019

Styrelsen

180930

Ändra RM till SM Magnumprecision handlingar

BW

180930

Besvara remiss Ds 2018:30

GS

180930

Samverkan föreningsegna grenar

MW, GS

180930

Uppdatera och fastställa text ”vandelsprövning”

LS, GS

180930

Uppdatera och fastställa text SM

JÅA, GS

180930

Utreda veteranlag

RK

180930

Utreda eldavbrott vapengrupp R – åtgärdsförslag

RK

180930

SM PPC 2019 Stockholm – uppföljning

TvK

180930

Profilkläder FS och kansli

GS

180930

Namn på ej aktiva i MAP – utreda

AK, LS

180930

Föreningsegna grenar – utreda

TS, EE

Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte

BW

Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM

BF
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§ 15 Förenings- och kretsärenden
Inga ärenden förelåg.
§ 16 Valberedningens information
Sonny Svensson informerade om att valberedningen inför 2019 års förbundsmöte
har påbörjat sitt arbete.
§ 17 Övriga frågor
a) Veteranlag vid mästerskap: Det ser ut som att den av förbundsmötet 2017
beslutade delningen av veteranlagstävlingen vid mästerskap i äldre och yngre
har fått konsekvensen att antalet veteranlag minskat. RK gavs i uppdrag att
utreda frågan till nästa sammanträde.
b) Eldavbrott i vapengrupp R: Antalet eldavbrott i vid skjutning har ökat så kraftigt
att det får stor påverkan på tiden det tar att genomföra en match. RK
tillsammans med SW gavs i uppdrag att utreda frågan och komma med
åtgärdsförslag vid nästa sammanträde.
c) Frågor har kommit in angående PPC-tävlingar i Stockholmskretsen 2019,
inklusive SM. Konstaterades att tiden när tävlingsdatum ska ha inkommit till
förbundet ännu inte löpt ut. Uppdrogs åt TvK att i samverkan med kansliet
bevaka frågan och vidta eventuellt behövliga åtgärder.
d) Profilkläder för FS och kansli: Det har framkommit att befintlig förbundsjacka
(den gul-vit-blå) inte är särskilt ändamålsenlig. Beslöts ge GS i uppdrag att ta
fram förslag på lämpligare utrustning inför säsongen 2019.
e) Bordlagd fråga: Hur få föreningarna att rapportera in namn även på ej aktiva
skyttar. Uppdrogs åt AK och LS att se över frågan om behovet och eventuell
metod.
f) Föreningsegna grenar: LS föreslog att ge TS och EE i uppdrag att se över hur
förbundet ska ställa sig till ”föreningsegna grenar”, d.v.s. sådana som bedrivs i
en förening, men inte finns på förbundets program. Beslöts enligt förslaget.
.
§ 18 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Justeras

Nils-Anders Ekberg
Mike Winnerstig

Bilaga 1 till SPSF
Dnr 102:37/18
Vandelsprövning av styrelseledamöter i ny förening
Ansökan
Ansökan ska vara skriftlig eller på annat sätt dokumenterad, och innehålla så mycket
uppgifter som möjligt om de sökande. Namn, personnummer, adress och postadress, e‐
postadress, mobiltelefonnummer, telefonnummer hem och till arbetet, arbetsplats,
yrke, utbildning, referenser, medlemskap i annan skytteförening, vapeninnehav,
militärtjänst inkl. eventuell utlandstjänstgöring m.m. enligt kretsens bedömande.

Behandling
Behandlingen när ansökan kommit till kretsen är en viktig del i antagningsprocessen.
Här finns ytterligare information att behandla, exempelvis referenser som kan tillfrågas.
Observera att kretsen kan, bestämma vilka uppgifter som ansökan ska innehålla.
Exempelvis kan kretsen kräva rekommendationer från andra medlemmar.
Nästa steg i processen är att styrelsen eller av styrelsen utsedd person bereder ärendet
(tar fram underlag för nästa steg, beslut i ärendet). Syftet med beredningen är att skapa
en helhetsbild av de sökande att presentera för styrelsen. Om de sökande är känd kan
beredningen givetvis göras vid styrelsemötet, men om de sökande exempelvis är
nyinflyttad på orten och inte känd sedan tidigare bör beredningen vara mera
djupgående.
Om anledningen till ansökan är att de sökande önskar byta förening ska dialog föras med
och referenser inhämtas från den gamla föreningen.
Referenser
Att ta in referenser är kretsens viktigaste medel att bilda sig en uppfattning om en
presumtiv förenings lämplighet. Referenser ska alltid tas på presumtiva
styrelsemedlemmar. Kontrollera med angivna referenser och med andra skyttar i
omgivningen. Sökningar på Internet kan också ge relevant information
Fråga alltid de sökande om de tidigare sysslat med pistolskytte och i så fall i vilken
förening. Kontakta den gamla föreningen för referenser.
Belastningsregister
Kretsen har möjlighet att begära att de sökande lämnar in ett oöppnat (risk för
manipulering!) kuvert från RPS innehållande ett utdrag ur belastningsregistret. Ett
sådant är kostnadsfritt och beställs av de sökande på RPS hemsida. Informera de
sökande att deras ansökan inte kommer att behandlas förrän den begärda
informationen lämnats. Innehållet i kuvertet ska efter beslut återlämnas till de
sökande.
Rekommendation

Bedömningen av innehållet i belastningsregistret kan vara en svår uppgift. Eftersom
syftet med ett medlemskap i föreningen vanligtvis är att med egna vapen utöva skytte
måste man förutsätta att de sökande har för avsikt att söka tillstånd att inneha vapen.
Vapenlagen säger att tillstånd ”får meddelas endast om det skäligen kan antas att
vapnet inte kommer att missbrukas.” Följaktligen kan man dra slutsatsen att ett
belastningsregister som innehåller våldsbrott, brott där vapen använts eller annan

tung kriminalitet inte betraktas positivt hos tillståndsenheten vid en ansökan.
Intervju
Att intervjua de sökande kan ge värdefull information. En intervju kan genomföras med
en representant från styrelsen eller hela styrelsen närvarande och bör innehålla
information från styrelsen om vilka krav som kretsen ställer på sina medlemmar men i
övrigt ägnas åt att låta de sökande berätta om sig själv och sina intressen.
Rekommendation

Kräv att de sökande infinner sig på ett styrelsemöte och presenterar sig för styrelsen
innan beslut fattas. Lyssna, fråga och informera. Överlägg inte och fatta inte beslut i de
sökandes närvaro.
Vid intervju, i styrelse eller enskilt, fråga om de sökandes utbildning och arbete.
Framkommer det att de sökande är sysselsatt i ett arbete som kräver säkerhetsprövning
notera detta. Bakgrunden är att arbeten inom försvarsmakten, försvarsindustrin,
kärnkraftsindustrin m.fl. kräver säkerhetsprövning. Sådan information kan förenkla
fortsatt handläggning.
Fatta aldrig beslut om antagning vid en intervju! Det är lätt att bli ”god vän” med de
sökande och känna samhörighet och därmed fatta förhastade beslut. Meddela de
sökande när intervjun avslutats att de kommer att bli meddelad om beslutet och kom
överens om på vilket sätt meddelande sker.

Beslut
Styrelsen bör eftersträva att beslut i dessa frågor fattas enhälligt. Om någon invänder
mot antagning bör detta i första hand leda till ytterligare utredning av de sökandes
lämplighet. Kvarstår invändningarna måste styrelsen väga argumenten och sedan fatta
beslut i enlighet med vad kretsens stadgar anger.

Faktorer som ska hindra antagning
Generellt ska individer som antas som medlemmar i våra föreningar ha personlig
mognad samt förmåga och vilja att följa lagar och regler. De får inte heller ägna sig åt
kriminell verksamhet eller missbruka alkohol eller droger. Det är inte heller förenligt
med medlemskap i förening tillhörande SPSF att samtidigt vara medlem i organisation
som associeras med organiserad brottslig verksamhet eller terrorism.
Om det under antagningsprocessen framgår att någon i styrelsen inte uppfyller dessa
krav ska hela processen avbrytas.
Dessa villkor ska särskilt beaktas vid antagande av en ny förening i kretsen.

Bilaga 2 till SPSF
Dnr 102:037/18
Svenska Pistolskytteförbundet

180924

John-Åke Andersson
Ordförande tävlingskommittén

Förslag till beslut angående hur framtida Svenska Mästerskap ska genomföras.

Arrangör, landsdel krets eller förening, av Svenska Mästerskap i de av Svenska Pistolskytteförbundet
fastställda tävlingsgrenar skall senast vid årsskiftet ½ år innan förbundets stomprogram fastställs,
lämna in till förbundets styrelse en redogörelse för hur man planerar att genomföra tävlingarna.
Redogörelsen ska innehålla uppgift om vilken tid, och vilken/vilka tävlingsplatser som ska användas
för genomförandet. I förekommande fall ska den även innehålla uppgift om arrangören vill göra
inskränkning av antalet deltagare samt motiven till detta. (Enligt SHB.)
Svenska Pistolskytteförbundets styrelse tar sedan beslut om arrangörens förslag till tävlingsupplägg
kan godkännas eller om förslaget inte uppfyller de krav som förbundsstyrelsen kan ställa på
arrangemangets genomförande.

Gruppens sammansättning har varit:
John-Åke Andersson, Bengt Flodin, Nils-Anders Ekberg, Per-Anders Svensson, Pelle Andersson,
Anders Kemi, Lena Sjögren och Susanne Svensson,

Mariannelund 2018-09-24
John-Åke Andersson

