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OBS! GLÖM EJ BORT ATT MEDDELA STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN
EFTER KLUBBENS ÅRSMÖTE – BÅDE TILL FÖRBUND OCH KRETS!  



1. FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 
 
 Årsmötet den 8 juni blev en omtumlande upplevelse för de flesta. 
 

 Förbundsordföranden - tillika vår Kretsordförande - hade skickat ut ett brev till alla 
kretsordförande, och i detta meddelat, att Förbundsstyrelsen gjort frågan om propp och bricka 
till en kabinettsfråga, innebärande att, om årsmötet röstade mot propp och bricka, avgår hela 
Förbundsstyrelsen. 

 

 Det visade sig att ett antal Kretsårsmöten – precis som vårt – med majoritet antagit motioner 
som antingen uttalade att hölster skulle ersätta propp och bricka, eller (i enstaka fall) att propp 
och bricka helt skulle avskaffas. 

 

 Vårt eget Kretsårsmöte hade givit styrelsen order att med kraft framföra hölstermotionens krav 
på Förbundsårsmötet. Vi hamnade därmed i konflikt med vår egen Kretsordförandes önskemål. 
Detta visade sig inte vara unikt (konflikten mellan Kretsordförande/årsmötesbeslut). Annan 
Krets’ delegat, tillika Kretsordförande, gick emot sitt årsmötesbeslut, och ”räddade” därmed 
Förbundsstyrelsen. Så jämnt låg röstfördelningen. 

 

 Personligen kunde jag inte finna någon anledning att ändra vårt årsmötes’ beslut, varför jag kom 
i den mindre avundsvärda positionen att behöva gå emot min egen Kretsordförande. Naturligtvis 
har jag fått uppbära kritik för detta agerande. 

 

 Man har velat jämföra vårt beslutssystem med det politiska, där enskild delegat kan rösta efter 
”eget huvud”. 

 Jag hävdar fortfarande att man inte kan eller får göra detta. Vi har ett juridiskt bindande 
dokument – Kretsens stadgar – där det klart står att Kretsens årsmöte är högsta beslutande 
organ. Detta organ hade – med överväldigande majoritet – fattat beslutet att hölster ersätter 
propp och bricka. 

 

 Jag utsågs av styrelsen att representera Kretsen på Förbundsårsmötet. Jag hade årsmötesbeslutet 
att rösta efter. Detta gjorde jag till punkt och pricka, oavsett min egen personliga åsikt om propp 
och bricka. Det beslutet står jag för! Kritiken överlever jag. 

 
 Övriga beslut: - NP’s förlust skall minskas genom indragning av en utgåva. 
  - Förbundsårsavgiften höjs år 2004. 
  - PPC införs som tävlingsgren inom Förbundet. 
 
 
 
 
2. PISTOL-SM 2002 
 
 I skrivande stund är SM över. Bortsett från vädrets makter gick det mesta bra. Perfekt var det väl 

inte, missar gjordes på såväl  arrangörs- som stationsnivå.  
 Till dags datum har vi inte full kontroll på ekonomin. Alla fakturor har inte kommit in. All 

redovisning har inte skett. Sista kommittémötet har inte hållits. Allt pekar dock på att ekonomin 
inte går ihop. 

 Vi hoppas kunna meddela mer i nästa Kretsmeddelande. 
 
 Vi vill dock passa på att tacka Er föreningar och föreningsmedlemmar som ställde upp och 

hjälpte till:  ETT STORT TACK! 
 
 
 
 
 
 



3. KRETSENS NYA ROLL 
 
 Den 1 januari 2003 kommer Kretsen att få nya uppgifter gentemot föreningarna. 
 

 Följande förändringar har redan införts: 
  1. Kretsen beslutar om antagandet av ny förening. 
  2. Kretsen beslutar i föreningsfrågor (namnbyte, sammanslagning, medlem, etc). 
  3. Kretsen beslutar om uteslutandet av förening. 
 
 Följande förändringar gäller från och med 2003-01-01: 
  4. Kretsen blir uppbördsmottagare även för Förbundsavgifterna. 
 
 Detta innebär att föreningarna betalar såväl Förbundsavgift som Kretsavgift direkt till 

Stockholms Pistolskyttekrets! 
 
 Detta innebär att förening till Kretsen betalar följande avgift för år 2003: 
 

 
 
 
 
 
 
 Vi återkommer i nästa Kretsmeddelande med sista betalningsdag för ovanstående avgift. 

Kretsen utsänder inbetalningskort tillsammans med Kretsmeddelande nr 4. 
 
 Ingen förändring avseende Årsrapporten sker. Denna insänds som vanligt senast 15 januari 

2003, i 2 exemplar till Kretsen! Ni kan givetvis maila den till sekreteraren: 
 

lars.lundqvist@essinge-eltj.se 
 
 
 
4. 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. 35 föreningar är i dag 
anslutna till denna tjänst. Matrikeln har givits ut så snart adekvat ändring införts. Hittills har den 
distribuerats i 9 uppdateringar. 

 
 Följande mail-listor finns att anmäla sig till: 
 
  1. Föreningsmail-listan, öppen endast för styrelsemedlemmar. Dessa får all information 

(även Matrikeln och annan känslig information - årsmötesbeslut).  
  2. Utom-styrelsemail-listan, öppen för andra medlemmar får all övrig information (t.ex. 

Kretsmeddelanden, inbjudningar, resultat, etc). 
  3. Tävlingsmail-listan, öppen för alla. Inbjudningar och resultat distribueras. 
 
 OBS! Glöm inte bort att avanmäla avgångna styrelsemedlemmar från Föreningsmail-listan, 

eftersom årsmötet beslutade att Matrikeln endast distribueras till denna kategori! 
 
 
 
 
 
 
 

Fast föreningsavgift = 1.100:-
+ Rörlig medlemsavgift enligt följande alternativ: 
 a) aktiv skytt (vapeninnehavare / avlossat minst 1 skott) = 185:-
 b) aktiv skytt i samma hushåll som skytt enligt a), och som ej önskar NP = 75:-



5. FÖRENINGSDISTRIBUTION VIA MAIL 
 
 Kretsstyrelsen beslutade på sitt ordinarie möte den 26/8 att, föreningar som önskar nyttja 

denna distributionskanal för inbjudningar och resultatutskick, inte behöver postdistribuera 
till de 35 föreningarna på Föreningsmaillistan. Här finns porto att spara! 

  
 Följande gäller: 
 

  1. Utfärdande förening tillställer Kretsens sekreterare önskad distribution i dataformat 
via mail. Dataformatet kan vara doc, txt, xls, pdf, htm(l) etc. 

  2. I mailet skall klart anges att det är en föreningsdistribution. 
  3. Om ingen mail-lista anges, kommer Kretsen att distribuera enligt Tävlingsmail-

listan, d.v.s. alla, på samtliga mail-listor, får distributionen. 
  4. Om etiketter önskas för resterande postdistribution, står vi som vanligt till tjänst 

med detta. Dessa etiketter gäller då resterande föreningar (d.v.s. i dag 63 st). 
 

 Alltså: förutsättningen är att distributionen sker från Kretsen! 
 

 Givetvis distribuerar Kretssekreteraren kompletta etikett-set till de föreningar som inte vill eller 
kan utnyttja Kretsens mail-distribution. 

 

 Kretsen accepterar mail-distribution för Årsrapporten, Styrelseförteckning, adressförändringar, 
etc. 

 
 
 
6. KRETSENS HEMSIDA OCH MAIL-ADRESS 
 
 Kretsstyrelsen beslutade också på sitt ordinarie möte den 26/8 att, flytta hemsidan till web-hotell 

och försöka byta domännamn. 
 I dag heter Kretsens domän ”skyttekretsen.se”. Önskat domännamn är ”a-kretsen.se”. Detta 

skulle medföra en hemsidesadress = www.skyttekretsen.se eller hellre: www.a-kretsen.se.  
 

 Anledningen till flyttningen till web-hotell är, att vårt nuvarande utrymme hos Tele2 (10MB) 
inte kan utökas. 

 
 Flyttning pågår och tar lite tid. Det web-hotell som valts, City Network”, medger 50MB till en 

kostnad av strax under 1000:-/år. Ytterligare en fördel är att vi kan använda vårt domännamn 
som hemsidesadress. 

 

 Eftersom domännamnet ”skyttekretsen.se” hittills använts i vår mail-adress, fungerar denna inte 
längre (flyttning pågår). 

 

 Vi ber Er därför att tills vidare använda sekreterarens mail-adress i mail-korrespondens med 
Kretsen: 

lars.lundqvist@essinge-eltj.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 08-651 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 : 08-5170 51 30 
   Mobil : 070-851 51 30 
   Fax : 08-580 124 97 
   E-mail : lars.lundqvist@essinge-eltj.se 

 
 
  


