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1. FÖRBUNDS- OCH KRETSAVGIFTERNA 2002 
 

Föreningsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet har höjts. Avgiften är sammansatt på 
följande sätt för varje förening: 
 1  ) Fast avgift/förening = 800:- (oförändrad 2002). 
 2 a) Rörlig avgift för aktiv medlem = 160:-/aktiv medlem (tidningen NP ingår). 
  b)  Rörlig avgift för aktiv medlem i samma hushåll eller passiv medlem = 50:-/medlem 

(NP ingår då ej).  
 Avgiften skall vara inbetald senast 31 mars 2002! 

 
 
Föreningsavgiften till Stockholms Pistolskyttekrets har inte ändrats! Varje förening betalar: 
 1) Fast avgift/förening = 300:-. 
 2) Rörlig avgift = 25:-/aktiv medlem. 
 
Avgiften skall vara inbetald senast 31 januari 2002! 
 
 
OBS! Glöm inte bort att underlaget för avgifterna utgörs av Årsrapport för 2001! Förbundet 
skickar ut rapportblanketten i 2 ex till varje förening i november. 
 
Försenad årsrapport eller avgift är belagd med förseningsavgift (150:- för vardera)! 
 
Årsrapport 2002 skall vara insänd till egen Krets i 2 ex senast 15 januari 2002! 

 
 
 
2. KRETSINFORMATION 
 

Bifogat medföljer föreningsuppdateringar, som utförts efter det Matrikel 2001 utgavs. 
 
Följande föreningar har begärt och beviljats utträde ur Svenska Pistolskytteförbundet och 
Stockholms Pistolskyttekrets: 
 01-194 Handenpolisens Idrotts- och Skytteförening 
 01-697 Nackapolisens Idrottsklubb 

 
 
3. KRETSMEDDELANDE i AcrobatReader-FORMAT? 
 
 Adobe AcrobatReader är ett plattformsoberoende dokumentformat (d.v.s. oberoende av om det är 

en Windows-, MacOS- eller Linux-baserad maskin). Programvaran (AcrobatReader) kan laddas 
hem gratis från Internet (ex. via Förbundets eller Kretsens hemsida). Så länge man inte använder 
sig av aktivt innehåll (ex. film eller annan programbaserad information) finns ingen risk för 
spridning av virus! Filformatet kallas pdf. 

  
 Kretsen har en längre tid använt sig av detta format för att distribuera såväl kallelser som 

protokoll och annan styrelseinformation via e-mail. Fördelarna är många: 
  - Informationen kommer snabbt fram till alla på e-maillistan (inom minuten normalt). 
  - Informationen ser lika ut för alla och kan lätt skrivas ut. 
  - Kostnaden blir max. en samtalskostnad för hela distributionen! 
 
 Vi föreslår därför att Ni föreningar – som har e-mail till en eller flera av styrelsemedlemmarna – 

accepterar att Kretsen fr.o.m. 2002-01-01 distribuerar Kretsinformation via e-mail och i pdf-
format! OBS! det finns ingen begränsning hur många som kan få e-mailinfo! 

 Vi bifogar därför en mail-förfrågan som vi ber alla föreningar fylla i. Ni som inte accepterar 
den nya distributionsformen får som tidigare Kretsinformationen per B-post. 
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4. PISTOL-SM 2002 
 

Avtal har skrivits med Svenska Pistolskytteförbundet. Andra organisationer är vidtalade. 
 
Ni har tidigare i höst erhållit ett utskick från SM-kommittén. Ett antal föreningar i Stockholms 
Pistolskyttekrets har redan anmält sig villiga att bidraga med personal. 
 
SM-kommittén kommer att kalla de föreningar som man önskar hjälp av, till ett infor-
mationsmöte i januari 2002. Som tidigare nämnts kommer överskottet att fördelas mellan Krets 
och hjälpande föreningar 
 
Bifogat finns ett upprop till veteraner inom föreningarna. Vänligen hjälp oss sprida detta till 
Era veteraner inom föreningen! 
 
Har Ni någon egen företagare inom föreningen? Fråga om denne kan tänka sig skänka eller sälja 
sin produkt till subventionerat pris, till SM-2002. Kontakta i så fall: 

Jan-Ove Hammarlund, tel 08-550 663 93. 
 
 
5. SKJUTBANEENKÄTEN OCH JÄRVA SKJUTFÄLT 
 

Enkäten utsändes till samtliga föreningar, som bilaga med föregående Kretsmeddelande (3/2001), 
för drygt en månad sedan. Avsikten är: 
 - dels att få veta vilka föreningar som skjuter på Järva, 
 - dels att få fram underlag för utvidgad verksamhet på befintliga banor. 
 
Svarsfrekvensen till dags datum (01-11-15) är inte särskilt god. Av Kretsens 102 föreningar har 
endast nitton (19) föreningar svarat! Av dessa är sju (7) föreningar som skjuter på Järva! Vi kan 
förstå att förening behöver kalla sin styrelse till sammanträde, varför vi avvaktar till mitten av 
december med sammanställningen. 
 
Vi ber Er som inte svarat ännu: Besvara enkäten så snart Ni kan! 

 
 
6. MOTTAGANDET AV NYBÖRJARE 
 

Många skytteintresserade kanaliseras via Pistolskytteförbundet till Kretssekreteraren. Denne 
försöker då på bästa sätt hjälpa den intresserade att komma i kontakt med en eller flera honom 
närliggande skytteföreningar. 
 
I ett antal fall har den sökande kommit tillbaka och varit bedrövad, eller t.o.m. arg, över den 
behandling han fått vid sin telefonpåringning. Han eller hon har blivit snorkigt eller på annat sätt 
otrevligt bemött! 
 
Detta är inte acceptabelt! Vi skall ta emot skytteintresserade på ett hövligt och  trevligt sätt! 
Glöm inte bort att det är vår framtid vi talar med! 
Den förening som i fortsättningen hanterar skytteintresserade på detta sätt, kommer att hamna på 
skampålen! 
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7. SKAMPÅLEN  (uppdaterad 2001-11-15). 
 
Följande 6 föreningar har varken lämnat årsrapport eller betalt kretsavgiften: 
  
Förening nr Ej lämnat rapport Ej betalt avgift 
 
Musköbasens Skf 01-069 X X 
Pk Central 01-368 X X 
Pistolskytteklubben AGA 01-693 X X 
Tumba Bruks IF’s Skf 01-547 X X 
Vallentuna Psk 01-172 X X 
Wasa Pistolskytteförening 01-457 X X 
 
 
Följande 3 föreningar har ej insänt årsrapport för år 2000: 
 
Förening nr Ej lämnat rapport Ej betalt avgift 
 
Nacka Handikappidrott 01-346 X  
Rosersbergs Pk 01-065 X 
Taxi Psk 01-672 X 
 
 
Följande 5 föreningar har ej betalt årsavgift till Kretsen för år 2001: 
 
Förening nr Ej lämnat rapport Ej betalt avgift 
 
Mälarhöjdens Pistolskyttar 01-291  X 
Pk Allskytte 01-170  X 
Riksbankens Skf 01-140  X 
STAR, pistolsektionen 01-735  X 
Tornet Skf 01-555  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kretsmeddelande 4/2001 Sida 5 (5) 01-11-15 

8. 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 08-651 50 15 
 
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 : 08-5170 5130 
   Mobil : 070-851 5130 
   Fax arb : 08-656 81 14  

  Fax hem : 08-580 124 97 
   E-mail : lars.lundqvist@essinge-eltj.se 
 
 
 
 
 


