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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.

