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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Protokoll VU Sammanträde 1/2020

Dnr 105:002/20
2020-01-11

Närvarande ledamöter: Ordförande Anders Khemi. John-Åke Andersson, ClaesHåkan Carlsson. Mike Winnerstig § 15 a.
Adjungerade:

.
§1

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

Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes.

§3

Justering av föregående protokoll
Protokoll Nr 4/2019 lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
GS redovisade preliminärt resultat för 2019, vilket ser ut att bli positivt med
god marginal. Förbundets ekonomi är stark.
.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a) Regeringens förslag angående vapenmagasin har inte behandlats av
Riksdagen. Det ser ut att finnas en majoritet mot förslaget. Inrikesministern samt ordföranden i Justitieutskottet har i media kritiserat
majoriteten som undfallande mot ”vapenlobbyn”. Regeringens nya
tonläge inger viss oro.
b) Polismyndigheten (Enheten för Förvaltningsrätt) har meddelat att man, i
kommande ny FAP 525, istället för att hänvisa till SäkB Civilt Skytte
kommer att ta fram egna bestämmelser för skjutbanor. Hur detta
kommer att påverka arbetet med ny SäkB kommer att diskuteras mellan
organisationerna.
c) Sammantaget finns det inom vapen- och skjutbaneområdet återigen
orsak att söka få igång en debatt och en konstruktiv diskussion med
politiken. För detta svarar främst SK, MW och NAE.
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§6

Miljöfrågor
Förbundet, genom NAE, lämnade innan 2019-12-16 svar till ECHA med
faktaunderlag i blyfrågan. Bland annat hänvisades till de tre olika skrifterna om
bly som tagits fram i samarbete med FOI. Svaret var till sin andemening likt
vad andra organisationer svarat – att det finns metoder att hantera bly på ett
ansvarsfullt sätt.
Under 2020 kommer det sannolikt att presenteras förslag från EU sida
angående restriktioner. Förbundets hållning bör vara att dessa inte ska antas,
men om de gör det så ska det vara så lång övergångstid som möjligt och med
omfattande undantag för sportskytte. Förbundet måste samtidigt ha beredskap
för alla tänkbara utfall.

§7

Medlemsärenden.
Styrelsen för Göteborgs och Bohusläns Pistolskyttekrets har på grund av jäv
beslutat att till Förbundet lämna över frågan om Devoted Idrottsförening
anslutning till kretsen. Beslöts att bevilja anslutning.

§8

Riksinstruktörer
På förslag av utbildningskommittén utsågs Tor Kangas, Ljusdal, till
riksinstruktör i landsdel Öst.
På egen begäran avförordnades Torben Rundqvist som riksinstruktör.

§9

Kretsinstruktörer - redovisning
Det har identifierats ett behov av att kunna se en mer rättvisande bild när av
tillgången på kretsinstruktörer. Kansliet gavs i uppdrag att ta fram ett system
för att redovisa kretsarnas aktiva instruktörer. Detta påverkar inte
redovisningen i MAP av alla som genomgått kretsinstruktörsutbildning.

§ 10 Stomprogram 2021
Tävlingskommittén presenterade förslag till stomprogram för 2021. Förslaget
ska fastställas av FS, men fastställdes preliminärt för att kunna presenteras på
landsdelskonferenserna.
§ 11 Skjuthandboken 2020
Ordförande meddelade att utkastet inte är färdigt, men förväntas bli det inom
kort.
§ 12 Landsdelskonferenser
Vid landsdelskonferens N deltar NAE och AK, Ö Stefan K och NAE, V BW (ev.
MW) och S MW och BW.
§ 13 Uppdrag
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Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga 1.
§ 14 Rapporter från kommittéerna m fl.
14:a Tävlingskommittén
Plats för MilitärSnabb blir Västervik och Ankarsrum. Svar om fält/precision
förväntas under kommande vecka.
14:b Regelkommittén
Intet.
14:c Utbildningskommittén
Möte med Riksinstruktörerna hölls 2019-12-14 på kansliet.
Stockholmskretsen har anmält akut behov av att utbilda ytterligare
kretsinstruktörer. CHC kontaktar Riksinstruktörerna i Ö för en skyndsam
lösning.
14:d Generalsekreteraren
I.

2019-12-04 hölls möte med de auktoriserade organisationerna om SäkB
Civilt Skytte. Många frågor diskuterades, men mötesresultatet är idag till
del inaktuellt (se § 5 b).

II. Möte skulle ha hållits med Stefan Andersson, HKV, men det har skjutits
upp till februari.
III. Fem motioner till FM 2020 har inkommit hittills, varav två från Gävleborg,
två från Göteborg/Bohus och en från Södermanland.
14:e Biträdande Generalsekreteraren
Utbildning av Försvarsmaktsinstruktörer genomfördes vecka 50 på FMJ i
Solna. Fyra nya instruktörer godkändes.
14:f

Övriga rapporter
Intet.

§ 15 Övriga frågor
a) Diskuterades inriktning och genomförandet av styrelsekonferensen 1
februari. Förutom måldokumentet i sig och grupparbetsuppgifterna ska
även diskuteras den fortsatta arbetsformen kring dokumentet. Uppdrogs
åt MW och NAE att detaljplanera.
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§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Bilagor:

Bilaga 1 Uppdragslista

Anders Khemi
mötesordförande
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Bilaga 1
§ 13 Uppdrag
Datum

Uppdrag

Ansvarig

Klart till

170114

Ny generell infobroschyr

GS

2020-01-31

190112

Enkät värdegrund besvaras

Bitr GS

2019-09-30

190112

Undersöka e-learning Säk fält, repkurs vapenkontroll CHC, BW

190406

Uppdatera A1/A2-vapen

RK

191109

Ta fram remissvar SäkB 2020 remiss 2

GS/Bitr GS 2019-11-20

191109

Yttranden över EU blyförslag

GS

200111

Ny redovisningsform för aktiva kretsinstruktörer

Kansliet

SHB 2020

2019-12-16

