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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet i
Stockholm lördagen den 1
december 2018.

Närvarande
Förbundsordförande: Stefan Kristiansson
Mötesordförande:
Ledamöter:

Mike Winnerstig, MW, styrelseordf
John-Åke Andersson, JÅA
Claes-Håkan Carlsson, CHC
Anders Khemi, AK
Henrik Käck, HK
Göran Lindskog, GL
Per-Anders Svensson, PAS
Sören Wahlberg, SW

Suppleanter:

Erik Everbrink, EE
Bengt Flodin, BF
Thomas Svensson, TS

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, GS, gen.sekr.

Adjungerade:

Sonny Svensson, ordf. i valberedn.

Anmält förhinder:

Per Andersson
Jim Eriksson
Lena Sjögren
Susanne Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Erik Everbrink vid röstning ersätter Susanne Svensson,
Bengt Flodin ersätter Jim Eriksson och Thomas Svensson ersätter Lena
Sjögren.
.
§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträde 2018-09-30 och beslut per
capsulam 2018-11-15 att läggas till handlingarna.
§ 4 GS anmälde VU protokoll Nr 4/2018.
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§ 5 Ekonomi
a. Ekonomiska utfallet för 2018 följer i huvudsak den reviderade budget som
presenterades vid förbundsmötet, d.v.s. är oförändrat sedan föregående
sammanträde. Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt stark.
b. Sedan föregående sammanträde har förvaltningskommittén gett SEB i
uppdrag arr köpa värdepapper för 1,25 Mkr i syfte att upprätthålla beslutad
placeringspolicy (balans mellan aktier och räntebärande papper). I övrigt är
trenden oförändrad under oktober-november.
§ 6 Miljö.
a) EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) har i ett utredningssvar till EUkommissionen föreslagit ett försäljningsförbud för civil ammunition
innehållande bly. Detta är ytterligare ett spår, utöver det tidigare redovisade
där svenska KemI uppmanat ECHA att föra upp metalliskt bly på SOHC-listan.
Utvecklingen är mycket oroande. SPSF uppfattning är att metalliskt bly såsom
vi använder det inom skyttesporten inte kommer in i näringskedjan, och att det
därför är oproportionellt att totalförbjuda användning.
WFSA har bjudit in till möte i frågan 4-5 februari i Rom. GS deltar.
Beslöts att kontakta expertis, bland annat den gemensamme
miljöhandläggaren Melker Skoglund, SvSF, politiker och eventuellt CISM.
b) Inga övriga miljöärenden föreligger.
§ 7 Motioner till Förbundsmötet 2019
Sedan föregående möte har två motioner inkommit, vilka fördelades till
Tävlingskommittén respektive Regelkommittén för beredning.
§ 8 Rapporter.
a) 2018-09-30

Sammanträde FS, se protokoll.

b) 2018-10-04 GS rapporterade från Central Produktionsdialog, där FM
kommer att lämna äskat stöd till genomförande av SPSF produktion
gentemot FM (utbildning av FMI och Ammän).
c) 2018-10-15
GS rapporterade från möte med ATR, som främst var ett
förmöte inför möte med Polismyndigheten samma dag. Deltog
tillsammans med biträdande GS.
d) 2018-10-15 GS och bitr. GS deltog tillsammans med flertalet övriga
auktoriserade sammanslutningar i möte med Polismyndighetens enhet
för förvaltningsrätt. Mötet behandlade dels FAP 525 (se § 9), dels fick
organisationerna redogöra för sin syn på HFD 6802-16 och Ds 2018:30
och dels redovisade myndigheten sin syn på handläggningstiderna för
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tillståndsärenden, som återigen ökar. I det sistnämnda fallet diskuterades
möjligheten till automatiserad handläggning.
Från enheten för förvaltningsrätt deltog enhetschefen Karl Holm,
processledare ordning och säkerhet Maria Thulin, dito processutvecklare
Caroline Falk, processutvecklare vapen Joakim Norenhag och
vapentekniker Anders Borgman.
e) 2018-10-22 GS rapporterade från FOS ordinarie möte hos stiftelsen
AMF, där främst 2019 års aktiviteter behandlades.
f)

2018-10-23 GS deltog i överlämningsmöte mellan LedR och Ing 2 av
Hv-RM Pistol 88. Jönköpingskretsen har lämnat över stödansvaret för
2019 års tävling till Eksjö Skg. GS fortsätter följa frågan.

g) 2018-11-10

VU, se protokoll.

h) 2018-11-10—11 CHC rapporterade från Riksidrottsforum i Karlskrona.
Här diskuterades SISU framtida ställning m.m. se bilaga 1.
i) GS redovisade tre beslut tagna i Överklagandenämnden.
j) GS rapporterade läget avseende MAP: All beställd funktionalitet finns nu i
testversionen, och avslutande buggfix pågår innan lansering av
föreningarnas faktureringsfunktion (av medlemsavgifter). Därefter kan vi
ta ställning till steg 2.
k) MSB har kontaktat förbundet avseende förberedelser för planerad
krigsorganisering av FFO kanslier.
§ 9 SäkB Civilt Skytte, policyfrågor
Vid möte (se § 8 d ovan) meddelade Polismyndighetens processledare ordning och
säkerhet att man inlett en allmän översyn av FAP 525-1 (om utförande och besiktning
av skjutbana). Helt korrekt innehåller denna FAP en del obsolet terminologi, men
översynen ser ut att gå långt utöver detta. Förbundsstyrelsen beslöt att arbeta för:
a) Att besiktningskrav på fältskyttebanor inte införs.
b) Att skytteförbundet bibehåller kontrollen över SäkB Civilt skytte och att den
fortsätter vara styrande dokument för skjutbanors utförande.
c) Att besiktning av skjutbanor skall genomföras av kvalificerade civila
besiktningsmän (d.v.s. inte av handläggare vid Polismyndigheten).
Godkännande av skjutbana är myndighetsutövning, men en beslutsordning
som uppfyller formkraven har funnits tidigare och måste kunna skapas igen.
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§ 10 Vapenlagstiftningsfrågor
a. Ännu ingen proposition till riksdagen om ändringar i vapenlagen. Den kommer
sannolikt inte förrän vi har en ny regering på plats.
b. Avseende förbundets handlingsregler för föreningsintyg konstaterades redan
vid föregående sammanträde att dessa ligger fast intill dess att styrelsen
eventuellt ändrar dem. Betydelsen för den slutliga utgången av ett
licensärende (i förvaltningsdomstol) om en eller inga rutor för tillhörighet är
ikryssade verkar dock vara begränsad eller obefintlig. Är föreningen ansluten
till ett auktoriserat förbund (oavsett vilket) och bedriver skytte med sökt
vapentyp har HFD i en vägledande dom 6802-16 sagt att behovskriteriet är
uppfyllt (så länge det inte krävs synnerliga skäl).
SPSF har bjudit in övriga auktoriserade sammanslutningar till möte för att
diskutera frågan. Det gäller att uppnå en balans mellan att se till att
skyttesporten kan utvecklas i takt med tiden och att säkerställa att rådigheten
över nya grenar och nya vapentyper även framledes ligger kvar hos
skytterörelsen – inte hos myndigheterna.
§ 11 Uppdrag
Respektive uppdrag lägesrapporterade, och slutförda uppdrag avfördes (strukna).
Datum

uppdrag

Ansvarig

160925

MAP Steg 2 kravarbete

NAE, LTA

170204

Utreda möjlighet till tilläggsförsäkring

GS

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 vapenpolicy

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
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180930

Profilkläder FS och kansli

GS

180930

Namn på ej aktiva i MAP – utreda

AK, LS

180930

Föreningsegna grenar – utreda

TS, EE

181201

Ta kontakter i blyfrågan

GS, MW

181201

Beredning av inkomna motioner

RK, TvK

181201

FAP525-1 och SäkB-frågor, påverkan

BW

Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte

BW

Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM

BF

§ 12 Förenings- och kretsärenden
Inga ärenden förelåg.
§ 13 Inför landsdelskonferenserna 2019
Diskuterades lämpliga ämnen, såsom skjutsäkerhet, föreningsintyg, policys i
relationen medlem-förening-krets-förbund, MAP och utmärkelser.
§ 14 Valberedningens information
Sonny Svensson informerade om att valberedningen inför 2019 års förbundsmöte
samlas påföljande dag.
§ 15 Övriga frågor
a) GS presenterade utkast till verksamhetsplan för 2019. Planen är, med
utgångspunkt från diskussionen vid styrelsekonferensen 29/9, helt
omstrukturerad jämfört med tidigare. Återstår vissa smärre kompletteringar.
Planen kommer därefter att sändas ut till styrelsen i ny version.
b) TS informerade om pågående försök i Östergötland med optiska riktmedel vid
fältskytte. EE informerade om motsvarande verksamhet i Värmland.
§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande, önskade God Jul och förklarade mötet avslutat.
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IDROTTSRÖRELSENS FOLKBILDNINGSVERKSAMHET 2017

Kriterier, villkor och
anslutningsformer
gällande medlemskap
i RF och SISU

Uppdraget
• Att: uppdra till RS/FS att göra en översyn av
kriterier, villkor och anslutningsformer till RF/SISU,
och till RF/SISU-stämman 2019 framlägga förslag
till nya regler att tillämpas vid denna stämma.

Anslutningsformen för
medlemskap ((förslag)

Kontaktperson RF
Årlig mötesplats

Idrottsnätverk

• Förbund som inte är
medlemmar i Idrottsrörelsen
• Visar intresse av att vara en
del av idrottsrörelsen.

SF anpassat stöd
IF fullt stöd

Utanför RF
• Inget stöd

SF fullt stöd
IF fullt stöd

Medlem i RF
• Utvecklingsstöd (RF/DF)
• Ekonomiskt stöd

Mindre förbund

• Till förbund Större förbund
• Till föreningar

• Rösträtt
• Medlemsförbund inom
• Åligganden
idrottsrörelsen

• Medlemsförbund inom
idrottsrörelsen
• 25-49 föreningar och minst
1500 medlemmar

• Fler än 50 föreningar och 3000
medlemmar

Kriterier för medlemskap
• Förbundet ska administrera och bedriva idrott
• Förbundet ska vara en ideell förening
• Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad
verksamhetsidé, vision och värdegrund
• Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad
med verksamhet inom till RF redan anslutet SF
• Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar och minst 1 500 medlemmar
• Förbundet ska vara etablerade och verkat för idrotten i minst 3 år (ny)

Definition: Idrott
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet med möjlighet till tävling. Den fysiska
prestationen har mer än försumbar betydelse och deltagandet styrs av regler som
formulerats av idrottens organisation. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på
följande fyra områden.
• Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva
aktiviteten, prestationen och resultatet.
• Träning: Idrotten består av organiserad träning som ger fysisk, mental, social och
kulturell utveckling.
• Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens
organisation.
• Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och prestera mera. Hälsa, trivsel
och välbefinnande är normgivande.

SISU: medlemskap
Förslag:
Behåll kriterier oförändrade för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna
Motiv:
Ett öppet förhållningssätt till medlemskap i SISU kan bidra till utveckling
hos förbund som inte ännu är medlemmar i RF. Det går i linje med
strategi 2025 och statens mål med folkbildning.

NÄSTA STEG
1. Remiss i december
– vision, verksamhetsidé och värdegrund
2. Propositionen till RIM
– förslag till vision, verksamhetsidé och
värdegrund
– förslag till handlingsplan i syfte att
uppnå samsyn om studieförbundets
uppdrag och roll inom idrottsrörelsen
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