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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:009/20

Protokoll VU Sammanträde via video

2020-03-30

Närvarande ledamöter: Ordförande Anders Khemi. John-Åke Andersson, ClaesHåkan Carlsson. Sören Wahlberg, Mike Winnerstig
Adjungerade:

.
§1

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

Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes.

§3

Läget avseende Covid-19 påverkan på Förbundets verksamhet
a) Läget diskuterades och det etablerades en gemensam
lägesuppfattning avseende myndigheters beslut och
rekommendationer.
b) Bekräftades tidigare beslut att det rådande smittläget och
myndigheters beslut och rekommendationer går före de krets- och
föreningsstadgar som säger att ett årsmöte ska vara genomfört före
ett visst datum. Årsmöte får skjutas upp så mycket som det är
nödvändigt och tidigare valda styrelser har då att förvalta
kretsen/föreningen.
c) Förbundsmötet
a. Förbundsmöte skall enligt stadgarna hållas före juni månads
utgång. Samtidigt är det en demokratisk självklarhet att alla
kretsar måste ha möjlighet att delta i debatten, ställa förslag
och rösta. Det kan på grund av smitspridningsrisken därför
vara olämpligt, eller omöjligt, att genomföra förbundsmötet på
planerat datum, 13-14 juni. VU föreslår därför att FS beslutar
att förbundsmötet senareläggs och att beslut om kretskonferensens genomförande tas i samband med kallelsens
utsändande.
b. Läget har förhindrat en del kretsar och föreningar att behandla
motionerna till förbundsmötet. VU förslår därför att FS yrkar
bordläggning till nästa Förbundsmöte av samtliga motioner till
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årets Förbundsmötet.
d) Bekräftades VU tidigare kapsulambeslut: ”På grund av de stora
riskerna för spridning av Coronavirus just nu har Verkställande
Utskottet beslutat att med omedelbar verkan temporärt upphäva
bestämmelserna i Skjuthandboken moment C.4.2.1, andra stycket,
om obligatorisk vapenkontroll vid vissa tävlingar. Beslutet gäller tills
annat meddelas. Detta innebär att även tävling utan genomförd
vapenkontroll är standardmedaljgrundande.”
e) Tävlingar arrangerade av kretsar och föreningar, förslag till FS beslut:
a. Alla nationella tävlingar omvandlas till kretstävlingar.
b. I kretstävling får inte skyttar från annan krets delta.
c. Antalet personer samtidigt på tävlingsplatsen skall alltid vara
färre än 50.
d. Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott
och träningsanläggningar ska följas.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-tillidrotts--och-traningsanlaggningar/
e. Riskbedömning enligt myndighetens verktyg ska göras.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-tillarrangorer-av-evenemang/
f. Folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer för covid-19 gäller.
Ansvaret att bedöma riskgruppstillhörighet åvilar den enskilde.
g. Beslutet gäller till och med 21 juni 2020 om inte annat
meddelas.
h. Myndighets föreskrifter gäller före detta beslut.
.
§4

Förbundets tävlingar
a) Med anledning av att begränsningen om mindre än 50 personer på
tävlingsplatsen beslöt VU att SM Magnumprecision flyttas till ett senare
tillfälle. Datum fastställs av FS.
b) Stockholms Pistolskyttekrets befrias, på egen begäran, från uppdraget
att genomföra tävlingen 2020.
c) Beslöts föreslå FS att samtliga landsdelsmästerskap första halvåret
2020 flyttas till andra halvåret och att det uppdras åt TvK att fastställa
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nytt datum, efter samråd med landsdels-AU/motsvarande.
d) Avsikten är fortsatt att genomföra SM-tävlingarna efter midsommar
enligt plan. TvK följer läget fortlöpande och i nära dialog med
arrangörer, beredd att initiera nödvändiga beslut.
e) Uppdrogs åt TvK att föreslå VU nödvändiga eller lämpliga, temporära
ändringar av uttagningsregler för och genomförande av NM Fältskytte
och EM PPC.
f) Rikstävlingen på hemortens banor genomförs enligt plan.
§5

Rapporter från generalsekreteraren
En samordningsfunktion har på begäran av MSB inrättats mellan de Frivilliga
Försvarsorganisationerna (FFO) när det gäller stöd till kommunerna i covid-19frågor.
Länsstyrelsen i Stockholm har begärt att FFO ska rapportera in med vilka av
ett antal efterfrågade resurser som respektive organisation kan bidra med som
stöd Sjukvårdsregion Stockholm. GS kommer att kontakta Stockholms
Pistolskyttekrets i ärendet.

§6

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
mötesordförande

