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 OBS! GLÖM EJ BORT ATT MEDDELA STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN

EFTER KLUBBENS ÅRSMÖTE – BÅDE TILL FÖRBUND OCH KRETS!  



1. NYTT DATORBASERAT ÅRSRAPPORTSYSTEM 
 
 Förbundet har låtit ta fram ett nytt digitalt rapporteringssystem, som finns att ladda hem från 

Förbundets hemsida (http://www.pistolskytte.org). Rapporteringssystemet är baserat på 
Microsoft Access databashanterare och i första hand avsett för Årsrapporten. 

  

 I samma system finns också möjligheten till märkesbeställningar och uppgiftsinlämning för 
riksmästarnomineringen. Denna funktion hos programmet bör dock inte användas för 
rapportering via Kretsen. I en senare version av programmet kommer dessa två uppgifter att 
lämnas direkt till Förbundet. 

 

 På Förbundets hemsida finns också manualen till systemet. Ladda hem den och läs igenom den! 
 

 I november skickade Förbundsexpeditionen ut en diskett till varje förening. På denna diskett 
finns de datauppgifter som Förbundet lagrat om föreningen, baserade på Årsrapporten för 2001. 

 
 När man laddat hem programmet (AR2000.exe) och ”packat upp” det enligt manualen, läser 

man in föreningsdatat från disketten. 
 
 Ett enklare sätt att sammanställa Årsrapport fört 2002 torde inte finnas! Det är bara att 

ändra inaktuella uppgifter, skriva in nya medlemmar (aktiva – och om så önskas även passiva), 
avmarkera f.d. aktiva och utföra ”Export till Krets” med en enda knapptryckning. 

 

 Den så erhållna datafilen kan antingen kopieras till diskett och postas till Stockholms Pistol-
skyttekrets eller bifogas ett mail, ställt till adm@skyttekretsen.se. 

 
 Om Ni inte har Microsoft Access, kan Förbundsexpeditionen distribuera en separat s.k. Run-

time-modul på CD-romskiva, som gör det möjligt att köra rapporteringssystemet utan Access. 
 
 Ni som har använt det tidigare försålda registerprogrammet (ZT medlem) för föreningens 

registerhållning, kan importera dess data direkt till Årsrapporteringsprogrammet! 
 
 Alltså: - Ladda hem Årsrapporteringsprogrammet från Förbundets hemsida. 
  - Läs in den diskett Ni erhållit i november. 
  - Uppdatera uppgifterna som nu finns i programmet. 
  - ”Exportera till Krets”. 
 - Sänd in den skapade datafilen till Kretsen (som bifogad fil med mail eller 

skicka diskett med post). Kretsen tillhanda senast 15 februari! 
 
  
 
 
  
 
  
 OBSERVERA: När det gäller NOMINERING TILL RIKSMÄSTARKLASS, måste Ni 

skicka in denna uppgift direkt till Förbundet! Här gäller fortfarande senast 10 januari! För att 
Ni skall få Era märken i tid: skicka också märkesbeställning direkt till Förbundet! 

 
 Framtiden: 
 

 Naturligtvis är det så att det är onödigt med omvägen via Kretsen för ”Nominering till 
Riksmästarklass” och ”Märkesbeställning”! I kommande version av Rapporteringsprogrammet 
kommer det att gå att exportera dessa separat för insändning direkt till Förbundet. Beställning av 
denna funktion är redan utförd. 

 
 

Ni andra (som inte har tillgång till dator) får det lika jobbigt som förr. Två exemplar av
pappersversionen skall som vanligt skickas in! Tillse bara att Kretsen har uppgifterna
senast 15 januari! 



2. FÖRBUNDS- OCH KRETSAVGIFTERNA 2003 
 
 Som omtalades i förra Kretsmeddelandet, skall föreningarna betala såväl Förbunds- som 

Kretsavgift direkt till Stockholms Pistolskyttekrets! 
  
 Kretsstyrelsen beslutade i sitt ordinarie möte 2002-12-02, att senaste betalningsdag skall vara 
 

Kretsen tillhanda (OBS!) 10 mars 2003. 
 
 Detta för att Kretskassören skall hinna utföra betalning till Förbundet före 30 mars. Avgifterna 

har inte höjts, utan endast sammanslagits! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kretsstyrelsen beslutade dessutom att skärpa förseningsavgifterna för 2003. 
 

 Från och med 1/1 2003, kommer förseningsavgiften att utgöra 150:/påbörjad månad för såväl 
försenad rapport som försenad avgift! 

 
 
  
3. UNGDOMSVERKSAMHET OCH SKYTTE-UO 
 
 Skytterörelsens Ungdomsorganisation (Skytte-UO) bildades 1968. I dag återfinner man ca 

800 ungdomsskytteföreningar med totalt ca 30.000 medlemmar i åldern 7-25 år. 
 
 Skytte-UO förfogar över en imponerande utbildningsverksamhet och bedriver tävlingsverksam-

heter inom i första hand gevärsskytte (i dag). Deras ekonomiska situation är mycket god och – 
organisationen har politikernas öron och välvilja! Skyttesamarbetet går över gränserna! 

 
 Skytte-UO och Svenska Pistolskytteförbundet har beslutat om ett utvidgat samarbete, vilket bl.a. 

resulterat i att Kretsarna inbjudits deltaga med delegater i deras landsdelsmöten. 
 Hans Arenpalm har utsetts från Stockholms Pistolskyttekrets. Hans har redan deltagit i ett möte. 
 
 Den vitalisering och tillväxt av pistolskyttet som en ungdomsskyttesektion inom moderklubben 

skulle innebära, vore mycket välkommen! Följande fördelar framkommer: 
 

  - Professionell tillgång till ledar- och funktionsutbildning 
  - Ekonomiska och tekniska resurser för träningsläger och annan skytteutbildning 
  - Ekonomiska bidrag för all organiserad sammankomst (även träning och tävling) 
  - Medlemmarna övergår till moderklubbens ordinarie verksamhet efter 25 års ålder, 

eller när de så önskar. De förloras alltså inte. 
 
 Vad krävs då av en ungdomsskytteklubb/-sektion? 
 

  - ett antal medlemmar i åldern 7-25 år. Det räcker troligen med 5 st initialt. 
  - en styrelse där minst 60% är 25 år eller yngre. 
  - En egen ekonomisk status (får inte sammanblandas med moderklubbens ekonomi). 
  - Ett antagande av Skytte-UO’s normalstadgar. 
  
 Givetvis kan moderklubben uppbära medlemsavgifter från dessa ungdomsskyttar! Givetvis kan 

man dela på styrelsefunktionärer. 

Fast föreningsavgift [800+300:-] = 1.100:-
+ Rörlig medlemsavgift enligt följande alternativ: 
 a)  aktiv skytt (vapeninnehavare - avlossat minst 1 skott)  [160+25:-] = 185:-
 b) aktiv skytt i samma hushåll som skytt enligt a), som ej önskar NP [50+25:-] = 75:-
 c)  enbart Luftpistolskytt  = 2:-



 Alltså: sätt igång och planera! Ni som har ungdomar: tänk till! Hör efter åtminstone! Begär 
informationsmaterial! 

 

 Kontakta Skytte-UO: Skytterörelsens Ungdomsorganisation 
   Box 555 61 
   102 04  Stockholm 
 

   Riddargatan 13, port A 
   Telefon: 08-663 63 50 
 
 Besök deras hemsida: http://www.skytteuo.se 
 
 
 
4. BINGO-LOTTO 
 
 Visste Ni att Bingo-Lotto har genererat mer än 10 miljarder kronor till föreningslivet 

hittills? 
 Några föreningar har kunnat finansiera hela verksamheten med intäkter från Bingo-Lotto! 

Kontrollera med Susanne Larsson i Katarina Psf! 
 
 Det är inte bara föreningen som får intäkter från försäljningen. Även över huvudorganisationen 

faller ”regnet”!  
 

 Lite statistik:  - år 2000 fick Förbundet 20.564:- via försäljning  från 5 klubbar. 
  - hösten 2002 hade Förbundet fått 177.987:- via försäljning från 44 klubbar! 
 

 10 i topp-listan leds av Schackförbundet (2001 = 628.500:-). Förbunden får endast en liten del 
av lottförsäljningen! Nu är det så finurligt att det endast är Riksorganisationen som får utfallet 
från föreningsförsäljningen! Om Ni säljer under Sportskytte, innebär det att RF (Riksidrotts-
förbundet) får pengarna! Inte Stockholms Sportskytteförbund eller Svenska Sportskytte-
förbundet! 

 
 Eftersom Svenska Pistolskytteförbundet är riksorganisationen, innebär en hänvisning till dom, 

att  försäljningsutfallet verkligen kommer pistolskyttet exklusivt till godo. 
  
 Åberopa därför  kod 76 vid Bingo-Lotto-försäljningen! Denna kod gäller SPSF! 
 
 Om Ni vill börja sälja Bingo-Lotto, vänd Er till: Säljcentral 6 (SC6) 
    Tel: 08-564 857 00 
    Fax: 08-564 857 20 
  
  
 
5. PISTOL-SM 2002 
 
 Vi har skam att säga, fortfarande inte uppnått ett färdigt bokslut att redovisa. Det återstår att 

reglera ekonomin mot Förbundet. Material håller på att försäljas, mm. 
  
 Till Kretsårsmötet senast, kommer bokslut att redovisas. 
 
 
 
 
 
 
 



6. FÖRENINGSDISTRIBUTION 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. Medlemsmail-listan, öppen för övriga medlemmar, som 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 av-anmäla avgångna styrelsemedlemmar från Föreningsmail-listan, 

eftersom årsmötet beslutade att Matrikeln endast distribueras till denna kategori! 
 
 
 Föreningar som önskar nyttja denna distributionskanal för inbjudningar och resultat-

utskick, behöver inte postdistribuera till de föreningarna på Föreningsmaillistan. Dessa framgår 
av sista sidan i Matrikeln. 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. 

 
 
 
7. KRETSENS HEMSIDA OCH MAIL-ADRESS 
 
 Flyttning av Kretsens hemsida till web-hotell är nu genomförd. Dock misslyckades försöket att 

byta domännamn, p.g.a. NIC-SE’s nuvarande regler. Ny hemsidesadress: 
. 

http://www.skyttekretsen.se 
   

 Mail-adressen är också ändrad till: 
 

adm@skyttekretsen.se 
 
 
 
 
 



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 eller 08-580 124 97 
 
E-mail: kansli@pistolskytte.org adm@skyttekretsen.se 
Hemsida: http://www.pistolskytte.org/ http://www.skyttekretsen.se 
 
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 

 
 
  



 
 
 
 
Föreningsnamn : ……………………………………… Föreningsnr: ………….… 
  
Uppgiftslämnare : ……………………………………… tel bost: …………….. tel arb: ……………… 
 
Styrelseuppdrag : ………………………………………  (ordförande, sekreterare, kassör, etc) 
 
Mail-adress : ………………………………………………………………………… 
 
 
 JA NEJ 
Vi godkänner att Kretsinformation tillsänds oss i AcrobatReader-format via mail 
i stället för ordinarie postutskick:    
 
Ovanstående mail-adress är föreningens egen     
 
  Om NEJ: vem innehar  adressen?   ……………..……………… 
 
Nedanstående styrelsemedlemmar skall också ingå i utsändningslistan: 
 
  Mail-adress  Namn Funktion 
 
1. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
2. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
3. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
4. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
5. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
6. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
7. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
8. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
9. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
10. : ……………………………………………………… ……………………………. …………………. 
 
 

Mail-adresser till föreningsmedlemmar kan förtecknas på separat blad. 
 
 

Datum:   ………………. 
 
 

………………………………………………………… 
Undertecknare 

Stockholms Pistolskyttekrets 

MAIL-ANMÄLAN 
 

Föreningsmail-listan 



  
JANUARI 
 
9 Sista dag för att sända in blanketten Nominering till Riksmästarklass till 

Pistolskytteförbundet. 
 
10 Sista dag för att sända in Märkesbeställning till Pistolskytteförbundet. 
 
15 Årsrapport på blankett: Sista dag för att sända in (avseende föregående år). 
 Årsrapporten insänds i 2 ex till Stockholms Pistolskyttekrets. 
 
FEBRUARI 
 
1 Sista dag för insändande av motion till Kretsens årsmöte. 
 
15 Årsrapport på datamedium: Sista dag för att sända in (avseende föregående år). 
 Årsrapporten insänds till Stockholms Pistolskyttekrets via mail (med bifogad fil) eller 

diskett per post. 
 
MARS 
 
10 Sista dag för att betala årsavgift till Stockholms Pistolskyttekrets. NYTT FÖR 2003! 
 Årsavgifterna för Förbund och Krets är sammanslagna och är fr.o.m. år 2003: 
   1.100:- i grundavgift + 
      185:- per aktiv skytt  
 som omfattar - förutom alla som avlossat 1 skott – även alla vapenägare. Samtliga 

aktiva erhåller tidningen ”Nationellt Pistolskytte”, enligt redovisning i Årsrapporten 
för föregående år (avgiften beslutad vid Förbundets årsmöte 2001). Aktiva inom 
samma hushåll: 1 betalar full avgift (185:- och får NP) och övriga betalar (på begäran) 
75:- och erhåller då inte tidningen. För enbart luftpistolskyttar betalas 2:-/medlem. 

 Årsavgiften inbetalas till Kretsens postgirokonto 19 40 40 –2. 
 
SEPTEMBER 
 
1 Sista dag för insändande av ansökan till kretsen om att få arrangera tävling. Kretsen 

lämnar i sin tur underlag till förbundskansliet senast den 1 oktober. 
 
NOVEMBER 
 
14 Sista dag för insändande av "Framställning om förtjänsttecken" till kretsen. 
 
 
 

EFTER FÖRENINGENS ÅRSMÖTE: 
 
Glöm ej sända in Styrelseförteckning (Finns också för nedladdning) till Stockholms 
Pistolskyttekrets.  Gör detta även om ingen förändring skett i styrelsen! 

MINNESLISTA FÖR FÖRENINGSSTYRELSE 



Stockholms Pistolskyttekrets
Utbildningssektionen

Kursbenämning:

Kurs nr: 03:01

Beskrivning: Kurs för cirkelledare till Pistolskyttekortet.

Innehåll: Genomgång av material för studiecirkel.

Omfattning: ca 7 timmar (inkl prov för Pistolskyttekortet).

Kursledare: Stig Arksand/Conny Kristensson

Datum: Söndagen den 9 februari 2003.
Tid: 09.00 - 16.00
Plats: Kretslokalen, Björnssonsgatan 227, Blackeberg.

 (På gaveln av huset.)

Deltagarkrav: Pistolskyttemärket i Guld. Erfarenhet av pistolskytte.

Materiel: Medtag papper och penna. Skjuthandboken finns att köpa
under utbildningen.

Förtäring: Enklare förtäring tillhandahålles utan kostnad.

Anmälan: Anmälan på bifogad anmälningsblankett  skall vara Kretsens
utbildningsledare tillhanda senast fredagen den 31/1 2003,
på adress:

Stockholms Pistolskyttekrets
c/o Conny Kristensson
Värdshusvägen 38 3 tr
145 50 Norsborg

Tel. Conny Kristensson  070-371 68 74
Mail: conny@minpost.nu

Kursavgift: 100 kr.

FÖRENINGSEXAMINATORKURS



Stockholms Pistolskyttekrets * Utbildningssektionen

ANMÄLNINGSBLANKETT

Kursbenämning: ………………………………………………….…………………… Kurs nr: ……………

Förening: ………………………………………………….…………………… Nr: ……………

Kontaktperson: ………………………………………………….……………………
Utbildningsansvarig

Kursdeltagare för anmälan:

Namn / Personnr Tel. bostad /
Adress Tel. arbete

1. ………………………………………………….… ………………………… ………………………

………………………………………………….…………………………………….. ………………………

2. ………………………………………………….… ………………………… ………………………

………………………………………………….…………………………………….. ………………………

3. ………………………………………………….… ………………………… ………………………

………………………………………………….…………………………………….. ………………………

4. ………………………………………………….… ………………………… ………………………

………………………………………………….…………………………………….. ………………………

5. ………………………………………………….… ………………………… ………………………

………………………………………………….…………………………………….. ………………………

6. ………………………………………………….… ………………………… ………………………

………………………………………………….…………………………………….. ………………………

  OBS!   Glöm inte betala in kursavgiften med anmälan!

Postgiro nr : 486 29 80-2

……………………. …………………………………………………………
Datum för anmälan Anmälarens namnteckning

………………………. ………………………….
Telefon dagtid Telefon kvällstid

LBL / 98-08-30 / Kursanm.xls / Kursanmälan


	KRETSMEDDELANDE 4/2002
	1. Datorbaserat årsrapportsystem
	2. Förbunds- & Kretsavgifterna 2003
	3. Ungdomsverksamhet & Skytte-UO
	4. Bingo-Lotto
	5. Pistol-SM 2002
	6. Föreningsdistribution via mail
	7. Kretsens hemsida & mail-adress
	8. Adresser till Förbund & Krets

	BILAGOR
	Mail-anmälan (blankett)
	Minneslista föreningsstyrelse
	Inbjudan Föreningsexaminatorkurs
	Kurs-anmälan (blankett)


