
Kretsmeddelande 4/2000 Sida 1 (5) 00-09-10

INNEHÅLL

1. Förbundsårsmötet den 17 juni sid 2

2. Kretsinformation sid 3

3. Kursinbjudan,  hösten 2000 sid 3

4. Kandidater till Kretsens Förtjänsttecken sid 3

5. Internet och hemsidan sid 4

6. Skampålen sid 4

7. Adresser till Förbund och Krets sid 5

Bilagor: - Matrikel 2000 (i separat utskick)
- Kursinbjudan hösten 2000.

- Examinatorskurs
- Instruktörsutbildningskurs
- Vapenkontrollantkurs
- Datakurs
- Anmälningsblankett

- Blankett: Framställn. om förtjänsttecken
- Minneslista för föreningsstyrelse



Kretsmeddelande 4/2000 Sida 2 (5) 00-09-10

1. FÖRBUNDSÅRSMÖTET DEN 17 JUNI

Administrativa frågor

- Förbundsordförande Gunnar Tysk avgick och avtackades med Kungl. Patriotiska Sällskapets
guldmedalj, FSR's förtjänsttecken i guld, SkytteUO's förtjänstmedalj i silver samt
Pistolskytteförbundets förtjänsttecken i guld - och blommor. Posten som förbundsordförande
lämnas vakant för ett år.

- Ingen höjning av förbundsavgiften för 2001, trots behov av detta.
- Återgång till tidigare regel för inbetalning av förbundsavgifterna (30 mars) fr.o.m. 2001.
- Tidningen NP till alla aktiva skyttar fr.o.m. 2001 (ej kopplad till pistolskyttekortet längre).
- Tidningen NP även till övriga intresserade medlemmar för samma pris (f.n. 75:-).
- Förändring i tiden för inlämnande av motioner till förbundsmötet ses över (anses för kort).
- Förbundsbidrag till kretsarna införs fr.o.m. 1/1 2001.
- Samarbete med blodgivarcentraler. NP forum. Uppmaning till alla tävlingsarrangörer. Alla

skyttar uppmanas att lämna blod.

Tävlingsfrågor

- 3-årsplan för SM införs på landsdelsnivå.
- Ny klass "H65" inrättas i skid- och springskytte.
- Hölstertvång vid skid- och springskytte. Vapenhantering endast vid skjutplats. Vapenkontroll

efter målgång. Gäller fr.o.m. 1/1 2001.
- "Årets Rekryt"-tävlingen införs i alla pistolkretsar fr.o.m. 1/1 2001. Tävlingskommittén

granskar och kompletterar evt. regelförslaget. Förbundet sammanställer resultaten centralt.
- Förändring av skjuthandbokens regler i mom 112 så, att skytt i junior-, dam-, och veteranklass

ges vidgade möjligheter att starta i flera klasser vid samma tävling (under vissa givna förut-
sättningar).

- Säkerhetspolicyn för vapenhantering lyfts fram centralt. En brett upplagd kampanj kommer att
startas. En säkrare vapenhantering krävs utan att behöva ändra regelverket (pistolskytte-
handboken).

Motioner som beslutades "besvarade" (Regelverk finns - föranleder ingen åtgärd)

- Förbundsbudget bör omfatta 3 år. Förslaget till en mer långsiktig budgetprocess (i förhållande
till i dag) skall beaktas i den kommande översynen av förbundsstadgarna.

- Införandet av skytte med "sämsta hand" i fältskytte. Inget som hindrar att det införs på prov.
Om intresset visar sig tillräckligt stort, kan senare komplettering av reglerna i skjuthandboken
komma ifråga.

- Popularisering av grovskyttet genom införande av ny form av lagtävling. Prov på förenings-
och kretsnivå bör utföras, för att utröna om intresset är stort nog för ett senare införande på
nationell nivå (med åtföljande regelverk).

- Påföljdskrav vid brott mot säkerhetsreglerna i skjuthandboken. Arbete med säkerhetsregel-
verket har redan inletts inom förbundet.

- Rekrytering av ungdomar genom samarbete med gymnasieskolor. Riksomfattande samarbete
med SkytteUO har redan inletts, och där ingår samarbete med gymnasie- och andra skolor.

Motioner som beslutades utredas

- Ändrad klassindelning för klasserna 1-3 samt för klassindelningen vid "Hemortens banor"
- Stödhand för äldre veteraner.

Motioner som avslogs

- Förslag om tävlingslicens med åtföljande "tvångsprenumeration" av NP enligt Sportskytte-
förbundets modell.

- Förslag om direkt omskjutning med 6 skott, vid vapenfel i fältskjutning.
- Förslag om borttagning av kravet på mantlad ammunition i vapengrupp A.
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2. KRETSINFORMATION

SM 2002. Kretsens styrelse har beslutat ansöka om värdskapet för 2002 års SM. Förberedande
kontakter har beslutats. Önskad plats: Kungsängens militära skjutfält.
Föreningar som kan tänka sig ställa upp på frivillig basis ombeds kontakta Kretsen.

Kretstränarutbildningen. Styrelsen har beslutat skicka Jan-Åke Liljegren och Stig Arksand till
den planerade kursen i höst.

Kretsen flyttar 30 september. Kretsens lokal på Industrigatan 10 har sagts upp för omförhand-
ling av hyran. Då en höjning av ca  80% begärdes, ansåg styrelsen att kostnadsnivån skulle hamna
på en oacceptabel nivå, varför avflyttning accepterades. Ny adress framgår av sista sidan!
Givetvis kommer Kretsen att begära eftersändning av posten minst ett år.

Viktig post (som t.ex. kräver snabb behandling) ber vi Er ställa direkt till:

Stockholms Pistolskyttekrets
c/o Lars B Lundqvist
Höstvägen 7
177 60  Järfälla

3. KURSINBJUDAN HÖSTEN 2000

Bifogat finns inbjudan till följande kurser:

- Föreningsexaminatorskurs för Pistolskyttekortet 2000-10-15
- Instruktörskurs  (under 4 tillfällen) 2000-10-19
- Vapenkontrollantkurs  (under 2 tillfällen) 2000-11-15
- Datakurs 2000-12-03

Anmälningsblankett bifogas. Kontakta kretssekreteraren om ytterligare anmälningsblanketter
behövs!

Kursinbjudan finns också utlagd på Kretsens hemsida, där anmälningsblanketten kan laddas hem
i Adobe Acrobat Reader–format (pdf-format).

4. KANDIDATER TILL KRETSENS FÖRTJÄNSTTECKEN

Kretsens förtjänstmedalj "kan tillerkännas den, som medlem av till kretsen ansluten förening på
ett förtjänstfullt sätt verkat till fromma för skyttet med tjänstepistol eller som i övrigt gjort sig
förtjänt av Kretsens tacksamhet." (Se medaljreglementet i matrikeln).

Framställan om förtjänsttecken sker på särskild blankett som kan beställas från kretssekreteraren.
Förtjänstmedaljen bekostas delvis av föreningen med 400:-/st, oavsett valör.

Blanketten för framställan finns också utlagd på Kretsens hemsida, där den kan laddas hem i
Adobe Acrobat Reader–format (pdf-format).
Blanketten skall insändas till kretssekreteraren före den 15 november.
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5. INTERNET OCH HEMSIDAN

Av Kretsens idag 104 föreningar har ca ¼ hemsida.
Uppmaning: Tala om på Er hemsida att Ni tillhör Stockholms Pistolskyttekrets och Svenska
Pistolskytteförbundet, samt upprätta en länk till dessa organisationer! Hur skall annars Era med-
lemmar (och andra intresserade) få information snabbt?

Tävlingsarrangörer:  Kretsen kan lägga ut såväl inbjudan som anmälningsblanketter på
Kretsens hemsida! Förutsättningen är att Ni förser oss med inbjudan/blankett i dataform ex. på
diskett eller via e-mail. På det viset kan vi snabbt informera såväl våra egna som utomstående
skyttar om Er tävling. Intresserad kan då läsa inbjudan i klartext och ladda hem inbjudan och
anmälningsblankett i pdf-format (utan risk för virus)! Detta någon dag efter vi erhållit underlaget!

Ni skall veta att i många föreningar brister det i informationen mellan styrelse och medlem! Trots
telefonkedja och anslagstavla i klubblokalen är det i många fall bara någon dag mellan kännedom
om en tävling och sista anmälningsdag inom föreningen! I dag är det dessutom i praktiken en
vecka från postad B-försändelse till mottagare!

6. SKAMPÅLEN

Följande föreningar har ej fullföljt sina skyldigheter att avlämna årsrapport för 1999 resp. betala
Kretsavgift för år 2000:

Förening nr Ej lämnat rapport Ej betalt avgift

Försvarets Forskn.anstalt Skf 01-516 X X
HVSS skytteförening 01-371 X X
Norrortspolisens If 01-080 X X
Sthlms Duellskytteförening 01-299 X X
Sveriges Radios Psk 01-275 X X
ÖSS Pistolskytteförening 01-298 X X

För ovanstående 6 föreningar har Kretsen begärt uteslutning! De har också tagits bort från
Matrikeln!

Följande föreningar har brustit i uppgifts- eller avgiftsskyldigheten:

Artemis Skytteförening 01-459 X  (ej komplett)
Pistolskytteklubben AGA 01-693 X
Svartsjö Psk 01-114 X
Täby-Viggbyholm Ö Ryds Sf 01-189 X
Wasa Pistolskytteförening 01-457 X

För dessa 5 föreningar har begärts åtgärd från Förbundet.

Oavsett om verksamhet förekommit eller ej, skall årsrapport inlämnas och medlems-
avgift betalas!
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7. ADRESSER TILL FÖRBUND OCH KRETS.

Svenska Pistolskytteförbundet Stockholms Pistolskyttekrets
Box 5435 Björnsonsgatan 227
114 84  Stockholm 168 44  Bromma

Tel: 08-788 99 80 08-651 50 15
Fax: 08-788 99 86 08-580 124 97

E-mail: kansli@pistolskytte.org pistol@skyttekretsen.se
Hemsida: http://www.pistolskytte.org/ http://home3.swipnet.se/~w-35519/

Postgiro: 19 30 19-7 19 40 40-2
41 18 06-3    (Tävlingskonto)
486 29 80-2  (Utbildningskonto)

Bankgiro: 811-2526 (Kretsens BG avslutat)

Sekreterare: Lars B Lundqvist
Höstvägen 7
177 60  Järfälla

Tel bost: 08-580 185 68
Tel arb  : 070-856 31 31
Fax        : 08-580 124 97
E-mail   : lars.lundqvist@essinge-eltj.se

Anm: Viktig post skickas direkt till sekreteraren!


