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Till samtliga pistolskyttekretsar 

Förbundsstyrelsen för kännedom 

MISSIV 

Detta utskick innehåller 8 stycken motioner till förbundsmötet 2022 samt förbundsstyrelsens yttranden över 
dessa. 

Motionerna kommer att behandlas på Förbundsmötet 2022-06-19. Kretsårsmötenas yttrande över 
motionerna 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/  

Nils-Anders Ekberg 
Generalsekreterare 

Bilagor: 

Bilaga 1 Förbundsstyrelsens yttrande över motioner till 2022 års förbundsmöte, samt motionerna. 

mailto:kansli@pistolskytteforbundet.se
http://www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundsmote/
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Motioner till förbundsmötet 2022 och förbundsstyrelsens 
förslag till beslut 
Motion nummer 1/2022 

Yttrande över motion från Gävleborgs Pistolskyttekrets angående 
undantagsregel för hölstrande av semiautomatisk pistol i PPC. 

Motionären föreslår att Skjuthandbokens regel O.10.11.1 tas bort. Regeln gäller hölstrande av semiautomatisk 
pistol med patron i patronläget. 

Regeln finns i NRA regelverk för PPC, men inte hos WA1500. SPSF har hittills valt att ha den kvar då den 
underlättar för skyttar som normalt bär tjänstevapen att kunna välja att även i tävlingssammanhang bära vapnet 
på det sätt som man gör i tjänsten. Dock verkar få tjänstevapenskyttar ha nyttjat möjligheten. 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att ändringen görs till Skjuthandboken Upplaga 20. 

Motion nummer 2/2022

Yttrande över motion från Gävleborgs Pistolskyttekrets angående införande 
av en ny vapengrupp i PPC, ”1500 Optics”. 

Vapengruppen skjuts som en 150-skottsmatch enligt reglerna för Pistol/Revolver 1500 och med Pistol eller 
Revolver (valfritt) enligt reglerna för dessa vapengrupper. Skillnaden mot Pistol/Revolver 1500 är att optiska 
riktmedel är tillåtna. 

Motionären skriver att ”För att anpassa oss mot det internationella regelverket föreslår vi att grenen 1500 
Optics tas med som en officiell vapengrupp inom PPC”. Förbundsstyrelsen avsikt är att ta in denna 
vapengrupp i grenen PPC, men WA1500 (den internationella organisationen) har idag (2022-02-05) ännu inte 
lagt fram föreslaget till regeltext. 

Förbundsstyrelse föreslår att motionen bifalls och att vapengruppen införs i SPSF regelverk så snart 
WA1500 fattat beslut. 

Motion nummer 3/2022

Bilaga 1 till SPSF 113:003/22



Svenska 
Pistolskytteförbundet 

Postadress Besöksadress Telefon  08-553 401 60 Plusgiro 193019-7 
Box 27001 Sandhamnsgatan 61 Generalsekreterare 08-553 401 61 Bankgiro 811-2526 
102 51  STOCKHOLM 115 28 STOCKHOLM Bitr. Generalsekreterare 08-553 401 62 Organisationsnummer  80 20 02-6657 

Expedition 08-553 401 63 E-post  kansli@pistolskytteforbundet.se 
Försäljning, märken 08-553 401 64 

Yttrande över motion från Dalarnas Pistolskyttekrets angående 
komplettering av normalstadga för pistolskyttekrets – antagande av ny 
förening. 

Den paragraf i normalstadgan som motionen omnämner gäller specifikt att utesluta en förening från en krets, 
inte processen kring att ansluta en förening till kretsen.  

I ”Bestämmelser och riktlinjer avseende kretsarnas administrativa roll” som finns i förbundets dokumentarkiv 
för krets är det dokumenterat vad som gäller vid antagande av förening till krets (se hemsidan).  

Enligt dessa bestämmelser ska antagande av en förening till krets, och därmed till förbundet, ske på gott 
underlag som säkerställer att de föreningar som antas uppfyller de krav som ställs. Dessa krav innefattar 
exempelvis att föreningens avsikt är att verksamheten ska vara inom ramen för förbundets program, att det 
finns tillgång till skjutbana enligt vissa premisser samt krav på styrelsemedlemmar och vilka stadgar 
föreningen har. Ytterligare krav finns specificerade i dokumentationen. Mycket av det som motionären har 
som önskemål att det ska införas i stadgarna finns det redan stöd för i dessa beskrivna bestämmelser. Det är 
också värt att notera att införande av bestämmelserna i kretsarnas stadgar skulle innebära en mer komplicerad 
arbetsprocess för att uppdatera dessa när behov uppstår. Förbundsstyrelsen kan uppdatera bestämmelserna, 
men att uppdatera kretsstadgar kräver beslut från Förbundsmötet samt varje krets årsmöte och godkännande av 
förbundsstyrelsen i varje enskilt fall. 

Förbundsstyrelsen har under en tid arbetat med en översyn av de styrande dokumenten för att försöka förenkla 
för kretsar och föreningar att hitta korrekt och uppdaterad information för vad som gäller i den administrativa 
processen i exempelvis antagning av ny förening i krets.  

Processen för att anta nya föreningar måste fungera för både nya föreningar och även för föreningar som är 
etablerade inom andra skytteförbund. Vissa av de saker motionären yrkar på kan å ena sidan anses rimliga för 
helt nya föreningar men skulle å andra sidan göra det markant mer komplicerat, till och med närapå omöjligt, 
för etablerade föreningar att ansluta till vårt förbund. 

Med ovan motivering föreslår förbundsstyrelsen avslag på motionen. 

Motion nummer 4/2022 

Yttrande över motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets angående 
möjlighet att uppfylla prov för årtalsmärket även i Militär Snabbmatch 
vapengrupp Revolver.  

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att detta införs från och med Skjuthandboken 
utgåva 20. 
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Motion nummer 5/2022 

Yttrande över motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets angående 
borttagande av kravet på typ av ammunition i vapengrupp B, militär 
snabbmatch. 

Militär snabbmatch är en gren som även skjuts internationellt (enligt ett regelverk från CISM) och vi strävar 
att ha likvärdiga regelverk. En viktig del i detta är vilka vapen och vilken ammunition vi använder oss av. 
Efter undersökning bland ledande skyttar så konstaterar vi även att det är fullt möjligt köpa eller att handladda 
ammunition med blykula i exempelvis 9x19 med lika bra precision som med mantlad kula.  

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Motion nummer 6/2022 
Yttrande över motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets angående 
möjlighet att även i Magnumprecision vapengrupp M5 uppfylla prov för 
årtalsmärke 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås, men med uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram 
poänggränser för samtliga vapengrupper i magnumprecision. Detta införs från och med Skjuthandboken 
utgåva 20 

Motion nummer 7/2022 

Yttrande över motion från Stockholms Pistolskyttekrets avseende 
styrelsehistorik i MAP. 

Kretsen yrkar att SPSF utreder och verkställer de programändringar som behövs för att styrelseförteckningarna 
skall kunna sökas historiskt. 

Förbundsstyrelse föreslår att motionen bifalls. 

Motion nummer 8/2022 

Yttrande över motion från Malmöhus Pistolskyttekrets avseende att ändra 
från tvingande regler till rekommendation för undvikande av krock mellan 
närbelägna tävlingar. 
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Motionären tar upp ett problem som diskuterats vid ett flertal tillfällen utan att det kommit fram något bra 
förslag. FS ser inte heller att förslaget i motionen skulle minska dessa problem. För att få fram ett hållbart 
förslag föreslår vi dock att detta blir en punkt på kommande kretskonferens där vi tillsammans kan ta fram 
vilka problem som finns och försöka få fram ett förslag till lösning på det problem motionären pekar på. 

Förbundsstyrelse föreslår att motionen bordläggs till förbundsmötet 2023. 
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MOTION TILL SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET 

Utveckling av MAP (MedlemsAdministrativt Program) avseende föreningars 

styrelsehistorik 

Bakgrund. 

Nuvarande MAP saknar möjlighet att söka historik avseende styrelseförteckningar. 

Endast senast inlämnade uppgift finns att tillgå. 

Vi har behov av att kunna vidimera styrelseuppdrag historiskt, bl.a. i samband med 

Förtjänstmedaljansökningar och förenings medlemsansökan. 

Yrkande. 

Att: Svenska Pistolskytteförbundet utreder och verkställer de programändringar som 

behövs, för att styrelseförteckningar skall kunna sökas historiskt. 

Stockholms Pistolskyttekrets 

Motion 6/2022



Motion 7/2022



Motion till Svenska 

Pistolskytteförbundet Förbundsmöte 

2022 

Bakgrund och motiv 

Dalakretsen anser att normalstadgarna för krets saknar tydlighet kring hur antagning av ny förening 

kan ske då endast uteslutning framgår.  

Dalakretsen föreslår därmed: 

- att normalstadgarna för krets kompletteras med nedanstående stycke för att skapa tydlighet

kring antagning av ny förening

Antagning – tillägg i 10§ (inarbetas förslagsvis som inledning i berörd paragraf) 

Förening som söker antaganden till kretsen skall bedriva verksamhet som är förenligt med Svenska 

Pistolskytteförbundets verksamhet samt följa svensk lagstiftning. 

Ansökan skall ske i enlighet med de rutiner Svenska Pistolskytteförbundet har beslutat om. Den 

sökande föreningen skall ha stadgar som följer normalstadgar för förening i Svenska 

Pistolskytteförbundet samt kunna påvisa att verksamhet är av sådan omfattning att det är att 

likställa med en seriös föreningsverksamhet som kommer att kunna bedrivas. 

 Kretsstyrelsen prövar ansökan och ska skriftligen meddela beslut om antaganden eller avslag till 

sökande förening. Förening kan inte antas om den eller dess medlemmar tidigare uppenbart har 

motarbetat Svenska Pistolskytteförbundets verksamhet, ändamål, intressen eller anseende. 

Motionen antogs av kretsstyrelsen 2021-12-12 

På Dalakretsen vägnar 

Lena Sjögren 

Ordförande 

Motion 8/2022


	2022-1.pdf
	Motioner till förbundsmötet 2022 och förbundsstyrelsens förslag till beslutv10.pdf
	Yttrande över motion från Gävleborgs Pistolskyttekrets angående undantagsregel för hölstrande av semiautomatisk pistol i PPC.
	Yttrande över motion från Gävleborgs Pistolskyttekrets angående införande av en ny vapengrupp i PPC, ”1500 Optics”.
	Yttrande över motion från Dalarnas Pistolskyttekrets angående komplettering av normalstadga för pistolskyttekrets – antagande av ny förening.
	Med ovan motivering föreslår förbundsstyrelsen avslag på motionen.
	Motion nummer 4/2022
	Yttrande över motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets angående möjlighet att uppfylla prov för årtalsmärket även i Militär Snabbmatch vapengrupp Revolver.
	Motion nummer 5/2022
	Yttrande över motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets angående borttagande av kravet på typ av ammunition i vapengrupp B, militär snabbmatch.
	Militär snabbmatch är en gren som även skjuts internationellt (enligt ett regelverk från CISM) och vi strävar att ha likvärdiga regelverk. En viktig del i detta är vilka vapen och vilken ammunition vi använder oss av. Efter undersökning bland ledande ...
	Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås.
	Motion nummer 6/2022
	Yttrande över motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets angående möjlighet att även i Magnumprecision vapengrupp M5 uppfylla prov för årtalsmärke

	Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås, men med uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram poänggränser för samtliga vapengrupper i magnumprecision. Detta införs från och med Skjuthandboken utgåva 20
	Motion nummer 7/2022
	Yttrande över motion från Stockholms Pistolskyttekrets avseende styrelsehistorik i MAP.
	Motion nummer 8/2022
	Yttrande över motion från Malmöhus Pistolskyttekrets avseende att ändra från tvingande regler till rekommendation för undvikande av krock mellan närbelägna tävlingar.

	Gävleborg PPVC.pdf
	Motion FM Uppsalakretsen 1.pdf
	Motion FM Uppsalakretsen 2.pdf
	Motion FM Uppsalakretsen 3.pdf
	Motion till Förbundet avs styrelsehistorik.pdf
	scannat@pistolskytteforbundet.se_20220211_105042.pdf
	Moton Dalarna 2022.pdf



