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2020-12-18 

 

FÖRENINGSMEDDELANDE 2/2020 

 

Administrativt 

• 2020 har varit ett tufft år för många av förbundets föreningar, både verksamhets-
mässigt och ekonomiskt. Förbundets centrala intäkter har inte påverkats, däremot har 
kostnaderna minskat för bland annat SM och olika sammanträden m.m. Förbunds-
styrelsen beslöt därför vid sitt sammanträde 2020-11-28 att till föreningarna utbetala 
ett belopp på 50 kronor per aktiv medlem. Denna avsikt presenterades även för 
förbundsmötet 2020-11-14. 
 
Utbetalningen baserar sig på antalet aktiva medlemmar som föreningen hade 2019-
12-31, och som föreningen rapporterat och betalt för till och med idag. Beloppet 
kommer att utbetalas före 2020-12-31 och till det av föreningen i MAP angivna 
kontot.  
 
En del föreningar har fått en uppmaning att lägga in uppgifter om kontonummer i 
MAP. Kontonummer är nödvändigt för att utbetalning ska kunna ske.  
 

• Föreningarna påminns om att särskilda regler gäller för kvalifikationer till Riks-
mästarklassen och till SM inför tävlingsåret 2021. Se NP 3/2020, under 
Förbundsnytt. Föreningarna ska meddela sina skyttar vilken klass de tillhör. 
 

• Ta i övrigt del av 2021-informationen som publiceras i vår tidning Nationellt 
Pistolskytte nr 4/2020, under rubriken ”Förbundsnytt”. 

 
Corona och verksamheten 

• I skrivande stund, 2020-12-18, gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd som anger att tävlingar inte ska genomföras annat än för ungdomar 
födda 2005 och senare. Giltighetstiden för beslutet är till och med 2021-06-30. Detta 
är något som stoppar i princip all vår tävlingsverksamhet, oavsett slag av tävling. 
Samtidigt har regeringens företrädare låtit meddela att man 2021-01-15 avser att 
meddela kompletterande föreskrifter och råd när det gäller ”motionstävlingar” och 
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likande, något som kan få betydelse även för skyttet. 
 

• ”Rikstävlingen för ungdom med luftpistol” påverkas inte av ovanstående. 
 

• Vi har alla lärt oss från 2020 att Coronavirusets spridning är minst sagt svårförut-
sägbar. Vi vet att verksamhetsåret 2021 kommer att påverkas, men vi vet inte hur 
mycket och hur länge. Följ därför de beslut och den fortlöpande informationen om 
såväl stomprogram som restriktioner på hemsidan, www.pistolskytteforbundet.se . 
Ta också del av verifierad information från www.krisinformation.se .  

 

Med detta vill Svenska Pistolskytteförbundets styrelse och kansli önska er alla… 

 

 

Nils-Anders Ekberg 

Generalsekreterare 

 


