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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:004/19

Protokoll VU Sammanträde Nr 1/2019

2019-01-12

Närvarande ledamöter: Anders Khemi (ordförande), John-Åke Andersson, Sören
Wahlberg och Claes-Håkan Carlsson.
Adjungerade:

.
§1

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

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes.

§3

Justering av föregående protokoll
Protokoll Nr 4/2018 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade aktuell resultat- och balansräkning, och det konstaterades att
det ekonomiska läget är oförändrat starkt. På grund av att kostnaderna för
MAP tas direkt kom även verksamhetsåret 2018 att generera ett påtagligt
underskott.
.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
Inget nytt.

§6

Miljöfrågor
ECHA har rapporterat till EU-kommissionen att det bör bli förbjudet att sälja
jaktammunition innehållande bly och att det bör utredas om förbudet bör gälla
all civil ammunition (även sådan för målskjutning). Frågan kommer att
diskuteras vid WFSA möte i Rom 4-5 februari (GS deltar). SPSF ska enskilt
och/eller tillsammans med andra aktivt söka påverka frågan.

§7

Tävlingsprogrammet 2019
John-Åke Andersson rapporterade att Tävlingskommittén beslutat att
senarelägga SM Magnumprecision en vecka, då banan var upptagen.
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Förslag till stomprogram för 2020 fastställdes, att presenteras vid
landsdelskonferenserna.
§8

Medlemsärenden.
Intet.

§9

Landsdelskonferenser
GS presenterade förslag, vilket diskuterades och kompletterades.

§ 10 Anskaffningsärenden
Se bilaga till originalprotokoll
.§ 11 Remiss SISU
C-H presenterade förslag till remissvar på RF utredning av SISU
Idrottsutbildarna i framtiden. Bilaga 1.
§ 12 Enkät värdegrund
FPF har, på uppdrag av FM PROD FRIV sänt ut en enkät om
värdegrundsarbete. Kansliet tillser att enkäten besvaras av relevanta
personer.
§ 13 Dispensärende
Kristianstad läns Pistolskyttekrets har för 2019, i likhet med 2018, ansökt om
dispens från SHB regler om när vapenkontroll ska utföras vid fältskjutning, så
att den istället görs som stickprov. Ansökan avser i år såväl kretstävlingar som
nationella tävlingar, dock ej mästerskap. Ansökan beviljades. Resultat av
genomförd verksamhet 2018 och 2019 ska skyndsamt återrapporteras till
förbundet.
§ 14 Uppdrag
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga 2.
§ 15 Rapporter från kommittéerna m fl.
15:a Tävlingskommittén
I.

SM Magnumfält, se § 7.

II.

J-Å avser i närtid besöka SM-arrangören i Gävle.
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15:b Regelkommittén
Intet.
15:c Utbildningskommittén
I. Banläggarhäftet ligger ute på hemsidan.
II. Arbete med Krishandboken fortskrider.
III. C-H undersöker, tillsammans med BW möjligheterna med E-learning.
IV. Arbetet med att fastställa utbildningsmaterial PPC påbörjat.
15:d Generalsekreteraren
I.

Möte med HKV PROD FRIV 2018-12-05. Frivilligavdelningen
omorganiserar (delas mellan PROD och LedS).

II. FOS julglögg med politiker m fl 2018-12-05.
III. FOS om nya uppgifter för Frivilliga Försvarsorg 2018-12-14.
IV. Auktoriserade förbund diskuterade FAP m.m. 2018-12-14.
Konstaterades att HFD domar etc inte påverkar förbundens
handlingsregler.
V. Byggsamråd för ny Skjutbana i Kallebäck, Göteborg. För SPSF del
handlar frågan främst om ifall ett bygge skulle få konsekvenser för
befintliga banor i Högsbo och Kallebäck, vilket skulle drabba såväl
skyttet i regionen som de lokala föreningarna.
VI. Åtta motioner till FM 2019 har inkommit hittills. Delges FS efter hand.
VII. I princip all beställd funktionalitet finns nu i MAP, men buggrättningen
fortgår även i år.
15:e Biträdande Generalsekreteraren
Intet.
15:f

Övriga rapporter
Intet.

§ 16 FM Produktionsmål för SPSF
C PROD har beslutat höja produktionsmålen för Frivilliga
Försvarsorganisationer när det gäller personal till Hemvärnet. Numerären för
SPSF del är inte så stor, men då leverans av färdigutbildad personal är 2020
och 2021, medan utbildningstiden är cirka 10 veckor, kan inte en ökning ske
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på så kort varsel. Detta har meddelats PROD FRIV. VU ställde sig bakom
svaret.
§ 17 Verksamhetsplan 2019
GS presenterade förslag till Verksamhetsplan 2019, vilket VU ställde sig
bakom. Förslaget läggs fram på nästa FS för fastställande.
§ 18 Anmälningsavgift Rikstävlingen
GS föreslog att anmälningsavgiften för Rikstävlingen på hemortens banor från
och med 2019 höjs från 50:- till 70:-. Avgiften har inte höjts på många år, och
allt mer av de medel som bör gå till priser går nu till porto. VU beslöt enligt
förslaget.
§ 19 Avgift Pistolskyttekort
GS föreslog att avgiften för Pistolskyttekortet höjs. Även denna avgift har varit
orörd under många år, medan kostnaderna för bland annat porto och
tillverkningsutrustning ökar. VU beslöt att ny avgift ska vara 100:-.Ny avgift ska
gälla så snart den kommunicerats.

§ 20 Övriga frågor
Intet.
§ 21 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Bilagor:
Remiss SISU
Uppdragslista

Anders Khemi
ordförande
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Bilaga 2
§ 14 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

