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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:043/18

Protokoll VU Sammanträde Nr 4/2018

2018-11-10

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande), John-Åke Andersson, Sören
Wahlberg och Mike Winnerstig (§§ 5-8, 10:e-13). ClaesHåkan Carlsson deltog per videolänk.
Adjungerade:

.
§1

GS Nils-Anders Ekberg (sekreterare)
Bitr. GS Bo Walger

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes, med tillägget att § 9 utgår, texten kvarglömd.

§3

Justering av föregående protokoll
Protokoll Nr 3/2018 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade aktuell resultat- och balansräkning, och det konstaterades att
det ekonomiska läget är oförändrat starkt (bilaga till originalprotokollet). GS
redovisade vidare förvaltningskommitténs och SEB förslag till placering av
1,25 Mkr i frigjort kapital, vilket VU ställde sig bakom (bilaga till
originalprotokollet).
.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Inget nytt angående lagstiftningen. Inget förväntas hända förrän vi har
en ny regering.
b) Diskuterades förbundets handlingsregler för föreningsintyg, i ljuset av
aktuella domar i förvaltningsdomstolarna samt i relation till aktuell
blankett (som är oförändrad sedan 2016). GS har ställt frågor till
förbundsjuristen. Ingen åtgärd, i avvaktan på svar. Eventuella för
ändringar bör göras i samråd med övriga auktoriserade förbund.
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§6

Miljöfrågor
Läget är oförändrat sedan föregående möte.

§7

Tävlingsprogrammet 2019
John-Åke Andersson rapporterade från besöket hos Stockholmskretsen i
Haninge (bilaga till originalprotokoll). Beslöts att frågan, i befintligt skick, läggs
fram för Förbundsstyrelsen per capsulam.
Konstaterades vidare att alla kretsar inte följer SHB C.3.5.3 om att med eget
yttrande vidarebefordra (alla) ansökningar om nationella tävlingar till
förbundet. VU konstaterar dels att alla ansökningar, även de avstyrkta, ska
sändas in, dels att det ligger inom TvK uppdrag från FS att avgöra i fall där
skiljaktig mening föreligger.

§8

Medlemsärenden.
a) Vid föregående möte uppdrogs åt GS att tillskriva kretsar med
föreningar som underlåtit att betala sin avgift och uppmana dem att
agera, vid behov med uteslutning. Uppmaningen avsändes till aktuella
kretsar 2018-09-05, med uppmaning att återredovisa senast 2018-1031. Ingen av kretsarna har återredovisat.
b) Skrivelse har inkommit från en förening med fråga om ansökningsavgift
för anslutning till krets (bilaga till originalprotokoll). Uppdrogs åt GS att
kontakta aktuell krets.

§9

Utgår

§ 10 Uppdrag
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga 1.
§1

Rapporter från kommittéerna m fl.

11:a Tävlingskommittén
I.

NSF bjuder in till NM-möte 2019-02-09. John-Åke A + 1 deltar.

II.

John-Åke A, Thomas Svensson och Erik Everbrink besökte Sandabanan och
Stockholmskretsen 2018-11-03. Se § 7 ovan.

III.

Fortifikationsverket har nekat Gävleborgskretsen att använda
Kungsbäcksområdet för SM Fält 2019. Kommunen tillhandahåller istället mark
i närheten av Gävle PK skjutbana.
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11:b Regelkommittén
Intet.
11:c Utbildningskommittén
I. Kretsinstruktörerna i landsdel syd har genomfört träff.
II. Identifierat behov av ytterligare utbildning för banläggare med flera i
SäkB Friv Skytte.
11:d Generalsekreteraren
I.

Möte med Polismyndighetens enhet för förvaltningsrätt och de
auktoriserade förbunden 2018-10-15. Diskuterades främst ny FAP för
skjutbanor, där vissa av myndighetens tankar var oroande. Förbunden
redovisade även sin syn på läget avseende föreningsintyg och
myndigheten sin syn på handläggningstiderna

II. Möte med FOS 2018-10-22.
III. Möte 2018-10-23 om Hemvärns-RM Pistol 2019. Tävlingen arrangeras
av Ing 2 i Eksjö. Eksjö Skg är informerat.
IV. Två motioner har inkommit till FM 2019.
V. Utbildningshäftet är slutsålt. Uppdaterad version beställs.
VI. I princip all beställd funktionalitet finns nu i MAP, men buggrättningen
fortgår.
11:e Biträdande Generalsekreteraren
I. Central FRIV-dialog 2018-10-04. Dialogen omfattar det stöd SPSF
behöver från FM för att genomföra de uppdrag SPSF har från FM.
II. ATR-möte 2018-10-15 som förmöte inför mötet enligt § 11:d i ovan.
III. Ny- vidare- och repetitionsutbildning med FMI i Linköping 2018-10-28—
11-02.
11:f

Övriga rapporter
Intet.

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

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Bilagor:
Uppdragslista

Anders Khemi
ordförande
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Bilaga 1
§ 10 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

2019-01-31

170902

Skytteanpassade profilprodukter

GS

2019-01-31

170902

Resultatlistor offentlighet, PPC + WS

GS

180113

Dokumentlagring för FS

GS

2019-12-31

180901

Besvara remiss Ds 2018:30

GS

2018-10-15

180901

Tillskriva kretsar om föreningar för uteslutning

GS

180901

Tillskriva Jönköpingskretsen om beslut

GS

180901

Förslag till FS om SM Magnumprecision

JÅA

180901

Beslut till Per Dalén om märkesprov MilSnabb

BW

181110

Fråga om anslutningsavgifter

GS

2018-09-30

