Svenska
Pistolskytteförbundet
2021-02-12

SPSF Dnr: 113:006/21

Till samtliga pistolskyttekretsar
Förbundsstyrelsen för kännedom

MISSIV

Detta utskick innehåller 6 motioner till förbundsmötet 2021 samt förbundsstyrelsens yttranden över dessa. Det
innehåller också yttrandet över motionerna till förbundsmötet 2020, vilka bordlades av detta möte till
förbundsmötet 2021 Yttrandet över motion 3 är ändrat av styrelsen på grund av nya tidsförhållanden.
Motionerna kommer att behandlas på Förbundsmötet 2021-06-20. Kretsårsmötenas yttrande över motionera
rapporteras till förbundskansliet, kansli@pistolskytteforbundet.se , vänligen snarast efter genomfört
kretsårsmöte.
Detta kretsmeddelande distribueras endast via mail till kretsarna samt läggs inom kort upp på förbundets
hemsida under www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundsmote/
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Förbundsstyrelsens yttrande över
motioner till 2021 års Förbundsmöte.
Motion 1
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”fast datum för publicering av stomprogram”.

Svar
Syftet som motionären har, att SPSF stomprogram publiceras senast 30 juni, är bra. Dock så är det mer
tveksamt om det skall fastställas genom att det är inskrivet i ett regelverk.
Ett förslag till stomprogram för nästföljande år brukar presenteras för deltagarna på landsdelskonferenserna. Därefter diskuteras förslaget på kretskonferensen inför förbundsårsmötet varje år. Det
förslag som sedan överenskoms på kretskonferensen tar sedan förbundsstyrelsen beslut om. Beslutet
som förbundsstyrelsen tar borde sedan offentliggöras/publiceras senast 30 juni.
Om inget oförutsett inträffar som stör detta förfarande så borde denna reglering räcka och därmed så
ska det inte vara nödvändigt att skriva in det i ett regelverk.
Förbundsstyrelsen beslöt den 6 februari 2021 att stomprogram skall publiceras senast 30 juni året före
verksamhetsåret.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen är besvarad i och med Förbundsstyrelsens beslut om att stomprogram skall publiceras senast
30 juni året före verksamhetsåret.

Motion 2
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”rutiner för kommunicering av stomprogram mellan
förbund och kretsar”.

Svar
Motionären yrkar att SPSF antar en formell kommuniceringsprincip, som ska fastslås i skrift, där det
tydligt framgår att ”samtliga förändringar i förbundets stomprogram skall meddelas inte enbart genom
publicering på förbundets hemsida utan även genom utskick till kretsarna.”
Andemeningen i motionen är bra. Motionären har vid tidigare årsmöte efterfrågat en dylik ordning.
Detta ska vara det normala förfaringssättet då ändringar i stomprogrammet, efter att det fastställts av
förbundsstyrelsen, görs.
Förbundsstyrelsen beslöt den 6 februari 2021 att kretsarna skall aviseras via e-post inom fyra
arbetsdagar efter att fastställt stomprogram ändrats.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen är besvarad i och med Förbundsstyrelsens beslut om att ändringar i fastställt stomprogram
skall aviseras via e-post till kretsarna inom fyra arbetsdagar.
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Motion 3
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”att förbundet bör tillhandahålla ett diskussionsforum för
kretsarna”.

Svar
För inte allt för länge sen skedde den mesta kommunikationen med brev och vårt högsta beslutande
organ var ett endagars förbundsmöte där våra motioner behandlades.
Nu när vi är inne i år 2021 har det tagits många steg för att göra pistolskytte-Sverige till en
organisation där föreningar och kretsar har alla möjligheter att kommunicera med varandra. Vi har
landsdelskonferenser och en årlig kretskonferens, där förbundet kan ge information men som även är
till för att deltagarna skall skapa kontaktvägar mellan varandra.
Förbundets hemsida innehåller uppdaterade e-postadresser till samtliga kretsar och föreningar.
Vi har också under åren sett att det fungerar då i stort sett likalydande motioner kommit från olika
kretsar runt om i landet. Detta är nog inte någon slump utan man har redan innan motionerna skrivits
enats om ett förslag som accepteras runt om i landet och man har genom detta säkerställt att det blir ett
massivt stöd när motionerna skall behandlas.
Att förbundsstyrelsen skickar med sina kommentarer med motionerna är för att motionärerna skall ges
god tid för att informera både FS och övriga kretsar om något missuppfattats eller om det finns
kompletteringar som behöver göras.
Att införa någon form av digitalt forum skulle kunna vara ett sätt att förstärka våra
kommunikationsvägar i förbundet. Men när det gäller frågan om hur våra demokratiska principer skall
vara är detta en fråga som är större än så. Vi behöver en genomlysning för att säkerställa att detta med
demokratin når hela vägen ut till våra föreningar och inte stannar någonstans halvvägs. I detta måste vi
förutsätta att vi i framtiden kommer att vara i ett normalläge där vi precis som tidigare år kunde mötas
fysiskt i föreningar, kretsar, landsdelar och på förbundsnivå.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen bordläggs. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta upp frågan för diskussion på nästa fysiska
kretskonferens.

Motion 4
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”en rättning av ändring i SHB, uppflyttning från klass 1”.

Svar
Skrivningen i Skjuthandboken upplaga 18 är helt i enlighet med förbundsstyrelsens avsikt. Detta är ett
förtydligande då det funnits oklarheter i hur regeln skall tolkas.
Det normala när det gäller våra klass 1-skyttar är att man placerar sig bra i sin klass utan att uppnå
gränsen för standardmedaljer. Är man aktiv så kan man en bra dag uppnå en bronsmedalj, lyckas man
sen klara någon fler medalj så kanske det innebär att man när året summeras precis uppnått gränsen för
SM start. Detta utan att man för den skull är en skytt som hävdar sig i klass 3. För en sådan skytt blir
steget från en högt placerad klass 1 skytt till en klass 3 skytt som ligger längst ned i resultatlistan allt
för stor.
Dock kommer det då och då att komma fram skyttar som tar 74 standarmedaljpoäng men detta hör till
undantagen. Reglerna medger därför att en sådan skytt, i samråd med den egna föreningen, frivilligt
tar steget upp till den högsta klassen.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås.

Motion 5
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår en rättning av SHB, Säkerhetsbestämmelser.

Svar
Vårt stora säkerhetsproblem är inte vilka ord vi använder oss av i skjuthandboken utan att vi är allt för
dåliga på att säga till när vi ser någon som bryter mot säkerheten. I vårt regelverk står det
”Då är det däremot av största vikt att funktionär eller annan, som upptäcker förseelsen, omedelbart
påpekar misstaget för skytten för att undvika fortsatta felaktigheter.”
När det gäller den ändring som infördes i skjuthandboken 2014 så kom den till då det fanns de som
hävdade att ett vapen i exempelvis hölster, väska eller som ligger på skjutbänken är riktat någonstans
och att detta ur säkerhetsskäl alltid måste vara i säker riktning,
Förbundsstyrelsen anser dock att det alltid ligger på vårt bord att förbättra säkerheten och göra
förändringar som gör att den ökas. Men samtidigt måste vi se över helheten i vårt regelverk så att en
ändring inte medför konsekvenser vi inte kan överblicka.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen bordläggs till förbundsmötet 2023. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra ytterligare
utredning, inklusive konsekvensanalys.

Motion 6
Stockholms Pistolskyttekrets föreslår ”återinför Tabell 2 i SHB D.10.8, resp Tabell 4 i E.10.4”.

Svar
Regelkommittén har under flera år fått synpunkter på hur figurerna presenteras i skjuthandboken.
Främst har det kommit frågor från de som var nya inom vår sport och som skulle försöka förstå vilket
avstånd som gäller för respektive figurer. Vad är det för skillnad på en oval och en a-eller b-oval? Är
det en rubin eller en diamant o.s.v. Har man inte koll på hur en viss figur ser ut så är den efterfrågade
tabellen omöjlig att förstå och kräver en massa bläddrande i skjuthandboken. Men i motsvarande grad
så är den saknad av oss som har varit med länge.
Den tabell som finns i skjuthandboken innehåller därför både bild och maxavstånd för respektive figur
vilket gör att den går att förstå både för den som är ny och för den som varit med länge. Detta innebär
dessutom att informationen som behövs bara finns på ett ställe.
Regelkommittén har alltid med sig, och sammanväger, synpunkter på läsbarheten inför arbetet med
framtida utgåvor av Skjuthandboken. Detta arbete skulle bli alltför tungrott om förbundsmötet ska
fastställa presentationen av sakinnehållet samt layouten på SHB. Det skulle även innebära att en
framtida ändring kräver ett nytt förbundsmötesbeslut.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås.
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Förbundsstyrelsens yttrande över
motioner till 2020 års Förbundsmöte,
uppdaterad inför FM 2021.
Motion 1
Uppsala läns Pistolskyttekrets föreslår förändringar i vapengruppsindelningen inom Magnumfält
och Magnumprecision.

Svar
Magnumskyttets vapengrupp M7 har visat att det går bra att skjuta magnum med ett standardvapen
och att det även är ett bra sätt att få nya skyttar att pröva Magnumskytte. Med anledning av detta
ser förbundsstyrelsen positivt på att göra en översyn av om det är möjligt att skapa ytterligare
vapengrupper i samma anda vilket också är det som de båda motionärerna föreslår. Motionerna
innehåller även andra frågor som vi anser måste undersökas bättre innan vi tar beslut.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås. Förbundsstyrelsen initierar en genomlysning av vapengrupperna inom
magnumskyttet och återkommer med förslag till en eventuell implementering av dessa.

Motion 2
Södermanlands Pistolskyttekrets föreslår utökning med en vapengrupp inom Magnumfält och
Magnumprecision.

Svar
Då motionerna överensstämmer med delar av motion 1 ovan anser styrelsen att motionen bör
behandlas i samband med genomlysningen enligt motion 1

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Se motion 1 ovan.

Motion 3
Östergötlands Pistolskyttekrets föreslår att stödhand tillåts i grenarna precision, snabbskjutning
och nationell helmatch för skyttar som ett tidigare år fyllt minst 70 år.

Svar
Motionen tar upp ett förslag som skulle innebär att våra äldre skyttar skulle kunna hålla på med fler
grenar även efter det att man kommit upp i åren. Förbundsstyrelsen ser förslaget som intressant
men anser att det skulle behövas en viss erfarenhet innan beslutet tas. Vi uppmanar därför våra
kretsar att genomföra ett antal testtävlingar där äldre veteran får skjuta med stödhand i ovan
nämnda grenar. Samt att man utvärderar tävlingarna och rapporterar in detta till förbundet. Vår
förhoppning är att dessa tester även sker med andra vapen än C-vapen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
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Motionen bordläggs till förbundsmötet 2023. Under tiden samlar kretsarna in fakta som tillställs
förbundet. Det var inte möjlig att genomföra försöksverksamhet under 2020 och blir det inte förrän
tidigast under andra halvåret 2021. Eventuell ändring kan genomföras i SHB 2024.

Motion 4
Uppsala läns Pistolskyttekrets föreslår att stödhand tillåts i grenen snabbskjutning för skyttar som
ett tidigare år fyllt minst 70 år.

Svar
Då motionerna överensstämmer med delar av motion 3 ovan anser styrelsen att motionen bör
behandlas på samma sätt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Se motion 3 ovan.

Motion 5
Östergötlands Pistolskyttekrets föreslår en likriktning av laddningsförfaranden i vissa
banskyttegrenar.

Svar
Motionären tar upp ett problem med olikheter i skjuthandboken. Detta är Förbundsstyrelsen
medvetna om och försöker efter hand likrikta grenarna i den mån det är möjligt. Ett exempel är att
det i Skjuthandboken utgåva 18 gjorts en del ändringar gällande punkten laddningsförfarande.
Styrelsen är dock inte eniga med motionären om att detta med påfyllning av magasin är en gråzon.
Detta är tillåtet i flertalet andra grenar inom förbundet. Skall detta förbjudas behövs en större
genomlysning av säkerhetskapitlet innan man går vidare till beslut. Bakgrunden till regeln i J.6.2.1 är
att Militär Snabbmatch är en gren med ett internationellt regelverk som bör följas, men som inte bör
tillåtas styra våra övriga regler.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås

Motion 6
Gävleborgs Pistolskyttekrets föreslår fasta poänggränser för årtalsmärkesprov i PPC, samtliga
vapengrupper.

Svar
Varje gren i PPC har en sådan komplexitet och svårighetsgrad så att det på ett bra sätt visar att man
har bibehållen färdighet för pistolskytte.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen bifalls.

Motion 7
Gävleborgs Pistolskyttekrets föreslår nya rutiner för motionsbehandling.
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Svar
Motionen föreslår att förbundsmötet ska fastställa rutiner för förbundskansliets administrativa
hantering av inkomna motioner. Bakgrunden är att digitalt inkomna motioner vid ett par tillfällen
inte uppmärksammats av kansliet, från en krets 2018 och från en krets 2019. Detta är något som
förbundet beklagar, och åtgärder har vidtagits för att det inte ska återupprepas. Emellertid anser
förbundsstyrelsen att det är olämpligt att detaljerade administrativa rutiner för dokumenthantering
fastställs av förbundsmötet, då de i så fall kräver ett nytt förbundsmötesbeslut för att ändras.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås

Motion 8
Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets förslår åtgärder för att lätta den administrativa bördan
för föreningar.

Svar
Motionen innebär en utökad funktionalitet i det medlemsadministrativa systemet MAP. Flera av de
funktioner som föreslås finns med i de utvecklingsalternativ som gjorts för ett eventuellt steg 2 i
utvecklingen. Förbundsstyrelsen har inväntat ytterligare driftserfarenheter av steg 1 och beslöt att
låta arbetet med steg 2 vila under 2019. Utvecklingsarbetet tar också mycket tid och kraft från
kansliet, och det har bedömts lämpligt att skapa en tydlig avgränsning mellan implementering av
beställd funktionalitet och arbetet med fortsättningen. Under 2020 avser styrelsen att återigen ta
beslut vilken ytterligare funktionalitet som bör utvecklas, i vilken grad och i vilken ordning.
Vart och ett av de fem förslagna ändringarna/tilläggen har sina specifika fördelar, men också
problemställningar som måste belysas och utredas. Styrelsen anser att förtida förbundsmötesbeslut
inte är i rätt väg att gå för att leda systemutveckling. De önskemål om funktionalitet som kretsar,
föreningar och medlemmar har är den avgörande faktorn för utvecklingen, men frågorna bör inte
ställas förrän realiserbarhet och konsekvenser är utredda.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås

Motion 9
Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets förslår att kretsindelningen uppdateras.

Svar
Att se över kretsindelningarna och lämna förslag till förändringar i kretsindelningen ankommer på
förbundsstyrelsen, men om en krets är för stor, för liten eller har fel sammansättning vet man bäst
ute i föreningarna och kretsarna. I de flesta fall fall berör detta fler än en krets, och då är det av stor
vikt att den diskussionen tas mellan de som berörs innan frågan går vidare till förbundsstyrelsen.
Ett förslag om förändring av kretsindelningen bör också förankras i föreningarna i de berörda
kretsarna, och i synnerhet i de föreningar som berörs direkt. Finns en samstämmighet bland de
berörda föreligger förutsättningar för att förändra indelningen.
Förbundsstyrelsen uppmanar Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets att ta kontakt med
berörda.
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