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SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 105:020/20

Protokoll VU Sammanträde via video

2020-04-04

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

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

Ett antal av dagordningens punkter avhandlades helt eller delvis vid förberedande
sammanträde 2020-03-30. Se protokoll Dnr 105:009/20.
.
§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.
§2

Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställdes.

§3

Justering av föregående sammanträdesprotokoll
Protokollet från 11/1 justerades och lades till handlingarna.

§4

Ekonomi
Resultaträkningen följer i huvudsak budget.
GS föredrog SEB redovisning av kapitalförvaltningen. Banken beskriver läget
på marknaden som ”volatilt”, och detta har naturligtvis också påverkat
förbundets placeringar. Värdet ligger idag något över vad det gjorde vid
ingången av 2019. Nedgången kommer troligen att fortsätta en tid, varefter
man förväntar en uppgång. Förvaltningskommittén föreslår inga omedelbara
åtgärder.
Förbundets ekonomi är fortsatt mycket stark.

§5

Vapenlagstiftningsfrågor
a. SäkB 2020 Remissutgåva 5 är utsänd till VU. Den har också delats
från ATR till alla övriga auktoriserade skytteorganisationer. Liggande
förslag ska ses som ATR föreslag till slutskrivning. Skrivningen
kommer inom kort att delas till FS.
b. Diskuterades Polismyndighetens (Stockholm) åtgärder att vid
förnyelse av 5-årslicens inkräva användningsområde för övriga
vapen. Detta strider mot hittillsvarande tillämpning av de allmänna
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§6

råden i PMFS 2016:4, och är en återgång till läget före detta
dokument. Förbundet följer frågan, berett att agera.
Miljöfrågor
Intet.

§7

Medlemsfrågor
Intet.

§8

Läget avseende Covid-19 - påverkan på Förbundets verksamhet
a) Läget 31 mars, se protokoll Dnr 105:009/20.
b) Krets- och föreningsårsmöten, se protokoll Dnr 105:009/20.
c) Förbundsmötet, se protokoll Dnr 105:009/20. Kretsarna har
informerats om beslutet, liksom Skogshem & Wijk med flera.
d) Se protokoll Dnr 105:009/20.
e) Tävlingar arrangerade av kretsar och föreningar: Förbundsstyrelsen
fattade beslut i enlighet med VU förslag. Se protokoll Dnr 105:009/20.
f) Förändringar efter 30 mars: Folkhälsomyndigheten har kompletterat
och i någon mån skärpt sina allmänna råd. VU har även tagit del av
Riksidrottsförbundets och Skyttesportförbundets råd och anvisningar
till sina medlemmar. Sammantaget ansåg VU att läget när det gäller
vår verksamhet inte har förändrats, och föreslår därför inga ytterligare
råd och anvisningar.
g) Frågor har ställts från medlemmarna om vad som utgör ”ett
tävlingsområde” vid fältskjutning. VU beslöt att detta avgörs bäst av
arrangören, med beaktande av syftet med regeln, att många inte ska
träffa många, alltså en begränsning av antalet sociala närkontakter.
h) Frågor har ställts om personer som varaktigt bor inom en annan krets
område än den deras representationsförening tillhör. Beslöts att det
av administrativa och kommunikativa orsaker är olämpligt att medge
undantag från huvudregeln.
i) Frågan har väckts om behov av att justera kraven för kvalificering till
SM samt till RM-klassen 2021. VU ansåg det för tidigt att veta hur
säsongen kommer att påverkas, och frågan bordlades därför.
j) VU fann att det för närvarande inte fanns behov av ytterligare beslut i
ärendet Covid-19.
.

§9

Förbundets tävlingar
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Se även protokoll Dnr 105:009/20.
3 april meddelade tävlingsledaren för SM MilSnabb, Fält och Precision 2020
att man inte har möjlighet att genomföra tävlingen vecka 27. Att genomföra
tävlingen någon annanstans denna vecka är orealistiskt, varför budskapet är
kommunicerat att det inte blir något SM denna vecka. Uppdrogs åt TvK att
bevaka och ta tillvara möjligheter att genom föra ett eller flera grenar vid ett
senare tillfälle under året.
Diskussion pågår med Norges Skytterforbund och DGI Skydning om NM
Fältskjutning 2020. SPSF uppfattning är att det kan ha ett egenvärde att
genomföra en gemensam aktivitet när läget medger, även om de sportliga
förutsättningarna inte är ideala. Uppdrogs åt TvK att följa frågan.
§ 10 Uppdrag
Datum

Uppdrag

Ansvarig

Klart till

170114
Ny generell infobroschyr
GS
2020-09-30
Det har i det rådande läget inte varit möjligt att genomföra fotografering, varför arbetet
försenas.
190112
Pågår.

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

190406
Uppdatera A1/A2-vapen
Flyttat till SHB 2022.

RK

200111
Pågår.

Kansliet

Ny redovisningsform för aktiva kretsinstruktörer

SHB 2022

§ 11 Rapporter
a. Tävlingskommittén
Enligt §§ 8 och 9.
b. Regelkommittén
SHB 2020 ligger på hemsidan och är under tryckning
c. Utbildningskommittén
Intet.
d. Generalsekreteraren
a. Möte med HKV LedS TFA Friv 10/3 om regeringsuppdraget att se över
Frivilligorganisationernas roll. NAE, BW.
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b. Samverkansmöte med Bgen Stefan Andersson och Mj Stefan Törngren
12/3, där frågor om tillgång till skjutfält och om SPSF roll inom
rekrytering och ungdomsverksamhet diskuterades. MW, NAE, BW.
c. FOS årsmöte 17/3. Till ny ordförande efter Malin Dreifaldt valdes
Rikslottachefen Heléne Rådemar och till ny sekreterare efter PO Humla
valdes Bilkårens GS Eva Blomqvist. NAE.
d. MSB-uppdraget om frivilligsamordning med avseende på covid-19 och
Länsstyrelsen i Stockholm om stöd till Sjukvårdsregionen, se protokoll
Dnr 105:009/20. NAE. Stockholmskretsen har kopplats ihop med
Länsstyrelsen.
e. Biträdande generalsekreteraren
a. Landsdelskonferens väst 8/2 i Skövde. BW.
b. Landsdelskonferens syd i 15/2 Alvesta. BW, MW.
c. Möte GESAB 28/2. BW, NAE.
f. Övriga rapporter
Intet.
§ 12 Övriga frågor
SvSF har gått över till e-learning för sina skyttekortsutbildningar. Diskuterades
vilken betydelse detta har för utbytbarheten mellan SPSF och SvSF
Pistolskyttekort. Uppdrogs åt UtbK att utreda frågan.

§ 13 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nils-Anders Ekberg
sekreterare

Anders Khemi
mötesordförande

