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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet i
Stockholm lördagen den 2 februari
2019.

Närvarande

Mötesordförande:

Anders Khemi, AK, vice styrelseordf.

Ledamöter:

John-Åke Andersson, JÅA
Claes-Håkan Carlsson, CHC
Jim Eriksson, JE
Anders Khemi, AK
Henrik Käck, HK
Göran Lindskog, GL
Lena Sjögren, LS
Per-Anders Svensson, PAS
Sören Wahlberg, SW

Suppleanter:

Per Andersson, PA
Erik Everbrink, EE
Thomas Svensson, TS

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, NAE, gen.sekr.

Adjungerade:

Bo Walger, BW, bitr GS

Anmält förhinder:

Bengt Flodin, BF
Mike Winnerstig, MW

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna. Beslöts att Erik Everbrink vid röstning ersätter Susanne Svensson
och Thomas Svensson ersätter Mike Winnerstig.
Parentation hölls över styrelseledamoten Susanne Svensson, Falköping, som
avled den 27 januari.
.
§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträde 2018-12-01, att läggas till
handlingarna.
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§ 4 NAE anmälde VU protokoll Nr 1/2019.
Noterades särskilt att Förbundet mottaget en donation från Birgitta och SvenErik Rundberg omfattande en revolver Smith & Wesson modell 27, ett vapen av
särskilt kulturhistoriskt värde. Vapnet är avsett för målskjutning och uppfyller
kraven för vapengrupp B, R och M4. Förbundet tar tacksamt emot gåvan.
Vidare noterades att VU beslutat om anskaffning av två stycken Glock 17 för
målskjutning, uppfyllande kraven för vapengrupp A1 och SSA.
§ 5 Ekonomi
a. Preliminär resultat- och balansräkning för 2018 presenterades. Bortsett från
den direkt tagna kostnaden förs MAP ligger resultatet i paritet med tidigare
år, d.v.s. plus en miljon. Med den icke återkommande MAP-kostnaden blir
resultatet ett underskott. Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt mycket
stark.
b. Utfallet för 2019 är mycket begränsat på både intäkts- och kostnadssidan.
c. Inom området kapitalförvaltning är läget i huvudsak oförändrat sedan
föregående sammanträde.
§ 6 Anmälan av rekord.
Intet.
§ 7 Inkomna motioner
För inkomna motioner och förbundsstyrelsens yttrande över dessa, se bilaga 1.
§ 8 Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2019 fastställdes, se bilaga 2.
§ 9 Rapporter.
a) 2018-12-01

Sammanträde FS, se protokoll.

b) 2018-12-05 NAE rapporterade från PROD FRIV informationsmöte.
Avdelningen omorganiseras och delas mellan Ledningsstaben (LedS)
och Produktionsstaben (PROD).
c) 2018-12-14
NAE rapporterade från möte med FOS om utökade
uppgifter från FM och MSB till de Frivilliga Försvarsorganisationerna.
d) 2018-12-18 SPSF bjöd in övriga auktoriserade förbund att diskutera
handlingsreglerna för föreningsintyg. Se § 10 b. NAE och BW deltog
tillsammans med flertalet andra förbund.
e) 2019-01-10 NAE rapporterade från samrådsmöte med Göteborgs Stad
om nybyggnad av skytteanläggning i Kallebäck. Anläggningen avses
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bekostas av en stiftelse skapad av Göteborgs Skg och Kvibergs Skf. I sig
inget fel med att det byggs en anläggning, men stadens vision ser ut att
vara att Högsbobanan (GPSSK) och utebanorna på Kallebäck (flera
föreningar) då kan stängas, vilket skadar det nationella pistolskyttet i
Göteborg. SPSF har yttrat sig över planunderlaget.
f) 2019-01-12

VU, se protokoll.

g) 2019-01-13—15
Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.
Förbundsordf. och NAE deltog. MW närvarade i annan roll. Få nyheter
för de frivilliga försvarsorganisationerna. Sammantaget var det mest
betydelsefulla ÖB beslutspunkter (ökat antal värnpliktiga m.m.) samt
diskussioner om USA, Ryssland och Kina i världspolitiken.
h) 2019-01-18 NAE deltog i möte med stiftelsen (se e ovan) och GS
SvSF om Kallebäcksprojektet. Stiftelsen presenterade detaljer kring
förslaget till inomhushall. En bra hall för banskytte på 25 meter.
i) 2019-01-18—19

BW och AK rapporterade från Landsdelskonferens N.

j) 2019-01-21—22
NAE deltog, tillsammans med MW, i möte med
WFSA miljökommitté och imagekommitté.
k) 2019-01-23—25

NAE och MW besökte Shot Show.

l) 2019-01-26
BW rapporterade från Landsdelskonferens Ö, där han
deltog tillsammans med förbundsordföranden. Bl. a. diskuterades
auktorisering av kretsar och föreningar.
m) NAE rapporterade läget avseende MAP.
§ 10 Vapenlagstiftningsfrågor
a. Ännu ingen proposition till riksdagen om ändringar i vapenlagen, men en del
av helheten förväntas i närtid.
b. Mötet med övriga organisationer (se § 9 d ovan) var enigt om att stå kvar vid
nuvarande handlingsregler. De som inte hade några regler avser anta sådana.
Innebörden är att vid intygsgivning avseende ”föreningsegna grenar” får ruta
för respektive organisation inte kryssas. Övrigt är en fråga mellan föreningen
och Polismyndigheten.
c.

Oroande uppgifter finns avseende Polismyndighetens arbete med FAP 525-1
om skjutbanor. MW/NAE/BW tar erforderliga kontakter i syfte att frågan avgörs
på för förbundet och skyttet bra sätt.

§ 11 Uppdrag
Respektive uppdrag lägesrapporterade, och slutförda uppdrag avfördes (strukna).
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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 i handlingar

BW

180930

Besvara remiss Ds 2018:30

GS

180930

Utreda veteranlag

RK

180930

Utreda eldavbrott vapengrupp R – åtgärdsförslag

RK

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, NAE, MW

190202

Agerande i blyfrågan

MW, NAE

190202

Formulera FS yttranden över motionerna

AK, NAE, JÅA

Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte

BW

Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM

BF

§ 12 Förenings- och kretsärenden
Inga ärenden förelåg.
§ 13 Miljöärenden
a) Läget i blyfrågan
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I. Metalliskt bly generellt, där ECHA satt upp bly som ett ämne som
inger särskild oro, en klassning som initierats av den svenska
Kemikalieinspektionen.
II. Bly i ammunition, där EU-kommissionen frågat ECHA hur det går
med genomförandet av förbudet mot att använda blyhagel i
våtmark, och ECHA svarat att förbudet bör utvidgas till att gälla all
jaktammunition och att det bör utredas om det ska omfatta även
ammunition för sportskytte.
b) Åtgärder
Hotet mot blyammunitionen är inte vida känt vare sig hos politiker eller
allmänheten. Uppdrogs åt MW och NAE att söka bilda opinion i frågan,
självständigt och i samverkan med alla andra intresserade aktörer.
SPSF hållning är fortsatt att ”ansvarsfullt hanterat utgör bly i ammunition
ingen risk”. Förbundet ska naturligtvis verka för att vår blyhantering i alla
led är fortsatt ansvarsfull.
NAE deltar 2019-02-10—12 i WFSA konferens om blygtågan i EU-valet.
§ 14 SM-tävlingar 2019
a) SM Springskytte 2019-08-24 i Stockholm.
b) SM Magnumprecision 2019-06-08—09 i Gideå. AK och JÅA skriver
kompletteringar till SHB med bestämmelser för detta SM.
c) JÅA besöker SM-arrangören i Gävle 2019-02-13.

§ 15 Övriga frågor
a) JÅA, TS. EE, NAE och BW kommer efter mötet att träffa representanter för
PPC-cupen. Ämnen är bland annat tävlingsprogram och resultatredovisning.
§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Justeras

Nils-Anders Ekberg
Anders Khemi

