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Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på förbundskansliet i
Stockholm lördagen den 27 april
2019.

Närvarande

Mötesordförande:

Mike Winnerstig, MW, 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:

-

Sekreterare:

Nils-Anders Ekberg, NAE, gen.sekr.

Adjungerade:

Bo Walger, BW, bitr GS
Sonny Svensson, ordf valber

Anmält förhinder:

Per Andersson
Erik Everbrink
Bengt Flodin
Thomas Svensson

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
.
§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Godkändes protokollen från styrelsesammanträde 2019-02-02, att läggas till
handlingarna.
§ 4 NAE anmälde VU protokoll Nr 2/2019.
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§ 5 Ekonomi
a. Resultat- och balansräkning för 2018 presenterades. 2018 års resultat blir –
1 780 681 kr. Underskottet beror på den direkta, icke återkommande
kostnaden för utveckling av MAP. Summa eget kapital och skulder är
17 949 079 kr. Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark.
b. Utfallet för 2019 följer budget.
c. Inom området kapitalförvaltning har läget ytterligare stärkts sedan
föregående möte, på grund av en gynnsam börsutveckling.
§ 6 Budget.
Reviderad budget för 2019 och budget för 2020 fastställdes, att presenteras för
förbundsmötet.
§ 7 Förbundsmötet och kretskonferens 2019
a) Förbundsmötet är bokat på Skogshem & Wijk, Lidingö, enligt koncept
från de senaste åren.
b) Alla kretsar utom tre har inkommit med yttrande över motionerna.
c) Uppdrogs åt RK att se över FS svar på motion 17. Uppdrogs vidare åt att
CHC att föredra motion 20 och åt RK att se över fördela övriga motioner
som ej fördelats.
d) Valberedningens ordförande, Sonny Svensson, föredrog
valberedningens förslag inför förbundsmötet.
e) NAE föredrog medaljkommitténs beslut avseende förtjänsttecken samt
lade fram kommitténs förslag på årets ungdomsledare. Beslöts enligt
förslaget (bilaga till originalprotokoll).
f) Ämnen för kretskonferensen kan vara ”Vapengrupp OptR”, process SM,
Tjänsteskytte/militär fältskjutning, Sisu Idrottsutbildarna och metoder för
att behålla skyttar i verksamheten.
§ 8 Verksamhetsberättelse
NAE presenterade dagsversionen av den verbala delen av
Verksamhetsberättelse 2018 (återstår aktualisering av vissa siffervärden och
tabeller, byte av bilder samt kria). Dokumentet godkändes i sin huvudsak, men
kommer att distribueras till FM inför slutligt godkännande per capsulam.
§ 9 Rapporter.
a) 2019-02-02

Sammanträde FS, se protokoll.

b) 2019-02-02 JÅA och NAE rapporterade från möte 2019-02-02 med
PPC-skyttar i Stockholm. Även TS och EE närvarade.
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Överenskommelse om att resultat från cup-tävlingar ska offentliggöras.
Vidare diskussion om tävlingsprogrammet och PPC ska planeras och
läggas in samt offentliggöras på samma sätt som övriga tävlingsformer.
c) 2019-02-04--05
NAE rapporterade från WFSA seminarium om bly
och om hur skyttet verkar för sina intressen gentemot EU.
d) 2019-02-06 NAE besökte Ing2 och organisationen för Hv-RM Pistol 88
2019. Man är väl framme i förberedelserna och i kontakt med vår lokala
organisation, Eksjö Skyttegille.
e) 2019-02-08--09
JÅA och Marie Brunsson i möte med NSF och DGI
Skydning om NM Fältskjutning, se protokoll.
f) 2019-02-19
g)

Landsdelskonferens Väst, där MW och NAE deltog. U.a.

2019-02-13 MW, NAE och BW mötte övriga auktoriserade
organisationer angående FAP 525-1, vapendirektivet och blyfrågan.

h) 2019-02-13 JÅA mötte organisationen för SM Fält och Precision 2019.
Arrangören är väl framme i arbetet. Ett litet problemområde är tillgången
på parkering.
i) 2019-02-16

MW och NAE rapporterade från Landsdelskonferens Syd.

j) 2019-02-22
Förbundsordf, NAE, LS och PAS närvarade vid
begravningen av Susanne Svensson i Falköping.
k) 2019-03-06
protokoll.

NAE deltog i möte med WFSA exekutivkommitté. Se

l) 2019-03-07
NAE representerade SPSF vid WFSA årsmöte i Nürnberg.
Han och Peter Stålbrand närvarade även under plenarmötet.
m) 2019-03-08 NAE rapporterade från IWA Outdoor 2019. Fortfarande
inga nyheter inom området B/C-vapen.
n) 2019-03-12

FOS årsmöte, där NAE representerade SPSF.

o) 2019-03-13

BW träffade Lapplandsjägargruppen.

p) 2019-03-15 NAE deltar i möte med Polismyndighetens enhet för
Förvaltningsrätt, och övriga auktoriserade organisationer, om
handläggningstider (orsak personalbrist och bristfälligt IT-stöd igen).
Delen om FAP 551-3 utgick då Justitiedepartementet inte gett
myndigheten någon förhandsinfo.
q) 2019-03-15—16
BW).

Regelkommittén möttes om SHB 2020 (AK, LS, NAE,

r) 2019-03-22 och 04-05
FAP 525-1.

BW i möte med ATR om SäkR Civ Skytte och
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s) 2019-03-26 NAE träffade Stefan Andersson, vår kontaktperson i FM.
Han återvänder från Mali i maj och är intresserad av att närvara vid
några av våra aktiviteter i sommar.
t) 2019-04-06

VU 2/2019, se protokoll.

u) 2019-04-09

Möte med aukt org om FAP 525 (BW, NAE).

v) 2019-04-09 Möte med Polisens processledare Ordning och Säkerhet
om FAP 525 (NAE, BW). Hon presenterade idéer om ”tillfälliga
skjutbanor” m.m. som organisationerna hade starka invändningar emot.
Ett skarpt förslag förväntas i juni.
w) 2019-04-10

NAE representerade SPSF vid Folk och Försvars årsmöte.

x) 2019-04-10

BW deltog i Ag GUF.

§ 10 Vapenlagstiftningsfrågor
a. Propositionen om implementeringen i Vapenlagen av ändringarna i EU
Vapendirektiv, är fördröjd, efter lagrådets med flera, kritik.
b. I övrigt intet nytt på vapenområdet.
§ 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 vapen vid resor

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

FAP525-1 och SäkB-frågor, påverkan

BW, NAE, MW

190202

Agerande i blyfrågan

MW, NAE

190202

Formulera FS yttranden över motionerna

AK, NAE, JÅA
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Särskilda arbetsgrupper
AG Tjänsteklasskytte

BW

Översyn rekrytering/utbyte/ samverkan FM

BF

§ 12 Miljöärenden
Inget nytt.
§ 13 Skjutbanefrågor
Inga konkreta förslag har kommit från Polismyndigheten. Konstaterades att styrelsen
motsätter sig en utvidgning av skjutbanebegreppet och en utökning av
Polismyndighetens roll i samband med skytte i terräng.
§ 14 Podcast
LS föreslog att Förbundet ska börja med Podcasting. Styrelsen ansåg förslaget
intressant, men att utvecklingen av kommunikationen bör behandlas som en helhet,
inom ramen för förbundets kommunikationsstrategi. Frågan bordlades till
septembersammanträdet. NAE inventerar till dess möjligheterna i enlighet med
strategin.
§ 15 Tjänsteskytte
BW och CHC föredrog arbetsläget. Ambitionen är att ha hunnit längre tills
Förbundsmötet.
§ 16 Administrativ handbok
LS föreslog att det inrättas en arbetsgrupp för att skapa en administrativ handbok.
Beslöts dels att uppdra åt GS att ta fram och sammanställa befintliga styrande,
inriktande och rådgivande dokument, dels att i övrigt bordlägga frågan till
septembersammanträdet.
§ 17 Förenings- och kretsärenden
a) Stadgar för Malmöhus Pistolskyttekrets godkändes.
b) Information lämnades om pågående ärenden.
§ 18 Övriga frågor
Skrivelse har inkommit från ett företag angående förbundets eventuella medverkan i
ett materielutvecklingsprojekt (se bilaga till originalprotokoll). Beslöts att tacka nej.
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§ 19 Sammanträdets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Justeras

Nils-Anders Ekberg
Mike Winnerstig

Sida 6 av 6

