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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:012/19

Protokoll VU Sammanträde Nr 1/2019

2019-04-06

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 1/2019 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade aktuell resultat- och balansräkning, och det konstaterades att
det ekonomiska läget är oförändrat starkt.
.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
Lagrådsremissen har ännu inte lett till proposition. Inte heller har något förslag
på icke EU-relaterade delar lagts.

§6

Miljöfrågor
Inget nytt. GS undersöker möjligheten att ta fram ett valextra i nästa NP
avseende EU-parlamentsvalet.

§7

Motionsbehandlingen inför förbundsmötet
Svar har inkommit från 9 kretsar, 17 återstår.

§8

Medlemsärenden.
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Någon förening har satt i system att alltid stå i skuld med två årsavgifter, den
äldsta betalas när innevarande avgift förfaller. Uppdrog till GS att tillskriva
kretsen, med uppmaning om eventuell uteslutning.
§9

Inför kretskonferensen och förbundsmötet
Allmänt enligt de tre föregående åren.
Ämnen för kretskonferensen kan vara klassen OptR och PM SM.

§ 10 Uppdrag
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga 1.
§ 11 Rapporter från kommittéerna m fl.
11:a Tävlingskommittén
I.

Möte med PPC-rådet 2019-02-02 för diskussion om tävlingsprogram och om
resultatlistors offentliggörande.

II.

Möte 2019-02-08—09 med NSF och DGI Skydning om NM Fält.
Tävlingsreglerna omstrukturerade. Veteranklass införs från och med i år,
Åldersgräns 60 år.

III.

2019-02-13 möte med SM-kommittén i Gävle. Arrangören ser ut att ligga väl
till i förberedelserna.

IV.

Övriga SM: Viss debatt om upplägget för SM I Magnumprecision. Nu är
inbjudan ute och det ser ut att kunna fungera.

V.

Frågor har ställts från Sportskyttar om möjligheten att jämka
mästerskapsdatum 2019 för att inte krocka med sportskyttetävlingar. TvK har
svarat att det är försent nu.

VI.

Målförutsättningar har kommit in från SSM och VSM fält. ÖSM och NSM
återstår.

11:b Regelkommittén
Kommittén möttes 2019-03-15—16 för att inleda arbetet med SHB 2020.
11:c Utbildningskommittén
I. CHC har anmält sig till RIM för att bevaka förbundets intressen i SISU.
11:d Generalsekreteraren
I.

Möte/workshop 2019-02-04—05 med WFSA om blyfrågan i EU-valet.
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II. Möte 2019-02-06 med Ing2 och Eksjö Skg om Hemvärns-RM Pistol 88.
Förberedelserna går planenligt.
III. Landsdelskonferens Väst 2019-02-09 (Styrelseordf, GS). U.a.
IV. Auktoriserade förbund diskuterade skjutbanor inför kommande FAPomarbetning 2019-09-13. Enighet om att söka behålla nuvarande gräns
mellan skytte på skjutbana och i terräng, m.m.
V. Landsdelskonferens Syd 2019-02-16 (Styrelseordf, GS). U.a.
VI. Begravning Susanne Svensson 2019-02-22. Förbundsordf, GS, LS, PAS
närvarade.
VII. WFSA exekutivkommitté 2019-03-05 samt årsmöte och plenummöte
2019-03-06. Torbjörn Lindskog omvald till ordförande för WFSA.
Blyfrågan dominerade. Reportage från plenum kommer i NP 1/2019.
VIII. IWA Outdoor 2019-03-07. Inga nya ISSF-vapen (B och C) i år heller.
IX.

FOS årsmöte 2019-03-12. Presidiet omvalt.

X.

Möte 2019-03-15 med Polismyndighetens Processledare Vapen Joakim
Norenhag och övrig aukt org. I brist på inriktningar från regeringen om
ändringar i vapenlagen diskuterades handläggningstider. Myndigheten
vet om att dessa är långa och i vissa fall orimligt långa. Fortfarande är
det personalbrist som pekas ut som orsaken – vilket kan åtgärdas med
mer personal och/eller förändrade arbetsmetoder.

XI.

Möte 2019-03-26 med FM kontaktperson Bgen Stefan Andersson.

XII. Ett medlemsärende har avgjorts i överklagandenämnden.
11:e Biträdande Generalsekreteraren
I. Möte 2019-03-13 med Lapplandsjägargruppen.
II. ATR möttes 2019-03-22 och 04-05 kring arbetet med ny SäkB och ny
FAP 525-1.
11:f

Övriga rapporter
Intet.

§ 12 SäkB 2020 och ny FAP 525.
Aukt org har kallats till möte 2019-04-09 med Polisens Processledare Ordning
och Säkerhet Maria Thulin om ny FAP 525. Enighet råder mellan org om
förhållningssättet. Bibehållet gränssnitt bana/terräng, att tillåtet skytte ska
beskrivas utifrån hur det utförs (skjutplats, mål, ställning) och inte organisation
m.m.
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§ 13 Övriga frågor
I. Veteraner vid NM: Beslöts att alla veteraner inbjuds delta vid
landslagsuttagningen, förutsatt att de erövrat minst en
standardmedaljpoäng under närmast föregående år.
II. Thomas Svensson, FS, har lyft frågan om SIG-Sauer P 226 X-Five SO
är tillåten i vapengrupp A2 (den lär ha anskaffats i mindre antal till
Polismyndigheten). Uppdrogs åt RK att klargöra A1/A2-frågan i nästa
SHB, men att svaret tills vidare är nej.
III. GS redovisade uppdraget ”skytteanpassade profilprodukter” – översyn
av sortimentet pågår ständigt, men det är få produkter som passar in
(inte konkurrerar med handeln och inte teambuildar förbundet gentemot
föreningen). Uppgiften avslutas.
IV. GS visade förslag till nya ”representationsplagg” för FS och kansli.
V. Frågan om anslutningsavgifter tillfredsställande löst.
§ 14 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

170114

Ny generell infobroschyr

GS

170902

Skytteanpassade profilprodukter

GS

170902

Resultatlistor offentlighet, PPC + WS

GS

181110

Fråga om anslutningsavgifter

GS

190112

Enkät värdegrund besvaras

Bitr GS

190112

Undersöka möjligheterna med e-learning

CHC, BW

190406

Tillskriva kretsar om betalningssläpande föreningar

GS

190406

Uppdatera A1/A2-vapen

RK

Klart till

2019-01-31

SHB 2020

