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OBS! GLÖM EJ BORT ATT MEDDELA STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN
EFTER KLUBBENS ÅRSMÖTE TILL KRETSEN!  
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1. KRETSENS ÅRSMÖTE 
 
 

Separat har utsänts inbjudan till årsmöte med Fullmakt och anmälan till supén (inbetalnings-
kort). I bilaga med detta Kretsmeddelande finns föredragningslista för årsmötet. 
 
Föreningar tillhörande Stockholms Pistolskyttekrets, kallas härmed till ordinarie Kretsårsmöte,  

 
fredagen den 12 april, kl 18.00. 

 
Plats: Militärhögskolans samlingssal, Valhallavägen 117. 
Närmaste T-banestation: Stadion. 
 
Efter mötet (ca 21.00) serveras supé i Militärhögskolans restaurang. Priset är  (självkostnadspris) 
290:- per kuvert. OBS! Betalning för supén skall vara inbetald senast 28 mars! 
 
Vi vill påpeka att alla medlemmar i föreningar, anslutna till Stockholmskretsen, är välkomna på 
mötet (dock utan att kanske ha rösträtt). 
 
Fullmakt för föreningsombud skall medtagas! Rösträtt utövas endast av närvarande 
ombud från resp. förening. Tag också med Verksamhetsberättelsen! 

 
 
 
 
2. REVISION AV KRETSENS STADGAR 
 
 

Förbundsårsmötet den 8 juni 2001 beslutade att allt ansvar skulle föreläggas Kretsarna vad avser 
föreningsfrågor. Detta beslut stadfästes i ett extra årsmöte den 18 november 2001. Av denna 
anledning är det nu nödvändigt att anpassa vår stadga till Förbundets ”Normalstadgar för Krets”. I 
bilaga återfinns styrelsens Förslag till nya Stadgar för Stockholms Pistolskyttekrets. 
 
Förbundsbeslutet medför fr.o.m. 1/1 2002, att Kretsen beslutar självständigt i föreningsfrågor. 
Detta innebär att Kretsens styrelse avgör antagande eller uteslutande av föreningar. Detta är ej 
längre en fråga för Förbundet. 
 
För föreningarna inom Stockholms Pistolskyttekrets innebär förändringen att:  

 

-  rapportering – såväl årsrapport som styrelseförändring – endast behöver insändas till 
Kretsen. Kretsen vidarebefordrar till Förbundet. 

- årsavgifterna sammanslås och betalas i fortsättningen (fr.o.m. 1/1 2003) endast till 
Kretsen. Kretsen vidarebefordrar Förbundsandelen av avgiften. 

 
 
 
 
3. KRETSINFORMATION VIA MAIL 
 
 

I Kretsmeddelande nr 4/2001 introducerade Kretsens styrelse möjligheten för föreningarna att 
erhålla Kretsinformation via e-mail i stället för via ordinarie post. Ett informationsutskick har 
redan hunnit distribueras (inbjudningar till kurs, Stockholmsserien och Össebyträffen) till dagens 
25 föreningar på mail-listan.. 
 
Detta Kretsmeddelande med allt bifogat material, utsänds till föreningarna på mail-listan. 
Dessa erhåller informationen åtminstone en vecka tidigare än övriga. 
 



Kretsmeddelande 1/2002 Sida 3 (4) 02-03-15 
 

Blankett för uppdatering/anmälan till mail-listan bifogas. OBS! Mail-listan avser i första hand 
styrelsemedlemmar! Vi avser selektera informationen i nivåer, beroende på vilken känslighet 
informationen hanterar.  
 
Matrikeln avses att utsändas ca 4 gånger per år via mail-listan. Uppdatering sker kontinuerligt, 
framför allt på vårsidan. Det vore en omöjlighet av tryck- och distributionskostnadsskäl att göra 
detta per ordinarie post. 
Matrikeln är ett känsligt instrument, som vi kanske skall hålla inom styrelsen i föreningarna. Av 
denna anledning finns det anledning att  föreningarna uppdaterar mail-listan så snart någon 
lämnar styrelsen! Frågan avses tas upp på Kretsens årsmöte! 

 
 
 
 
4. INTYG AVSEENDE MEDLEMSSKAP 
 

Svenska Pistolskytteförbundet har infört ett nytt instrument: ”Rätten för förening att utfärda 
Intyg avseende medlemskap”. Föreningar har tidigare automatiskt ansetts ha denna rätt, så snart 
de tillhört Förbundet. Denna rätt kommer i framtiden att ifrågasättas för följande typ av före-
ningar, som: - saknar aktiva skyttar 
 - bevisligen missbrukar rätten (ex. skriver ut intyg gällande andra vapen än de 

som får användas inom Förbundets verksamhet) 
 - i övrigt – trots varning - missköter sin uppgift gentemot Krets eller Förbund. 
  
Instrumentet består av en förteckning, som Förbundet/Kretsen uppdaterar och tillsänder Polis-
myndigheten. 

 
 
 
 
5. ÖVRIGT 
 

Följande föreningar har utgått ur Krets och Förbund: 
 
 - 01-551: Järnvägarnas Pistolskytteklubb (Begäran om utträde. Förlust av bana) 
 - 01-368: Pistolklubben Central (utesluten) 
 
 

 OBS! Glöm inte bort att årsavgiften till Svenska Pistolskytteförbundet skall vara inbetald senast 
den 30 mars! Detaljerna framgår av bifogade Minneslista för föreningsstyrelse. 

 
 

OBS! GLÖM EJ BORT ATT MEDDELA STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN EFTER 
KLUBBENS ÅRSMÖTE ENDAST TILL STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS! 
Kretsen vidarebefordrar informationen till Förbundet. 
 
ANVÄND VÅR NYA BLANKETT SOM BIFOGATS.  DEN FINNS ÄVEN FÖR HEM-
LADDNING PÅ KRETSENS HEMSIDA I PDF-FORMAT! 
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6. 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 eller 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 

 


