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1. KRETSENS ÅRSMÖTE 
 
 Några av Kretsstyrelsens ledamöter avböjde omval (Gunilla Lindgren – tidigare kassör och 

Gunnar Johnson – tidigare vice ordförande, som avgår ett år i förtid). Fem nya styrelse-
medlemmar invaldes: Lennart Hansson och som fyllnadsval Nils-Anders Ekberg (ledamöter) 
samt Björn Grünstein, Mia Pousette och Mikael Lindkvist (suppleanter). 

 Vid efterföljande styrelsemöte, konstituerades styrelsen (se Matrikel). 
 
 Motioner och proposition. 
 

 Ett antal motioner hade inlämnats för årsmötet att ta ställning till och eventuellt föra vidare till 
Förbundsårsmötet. 

 Tre stycken bifölls av mötet: 
 - nr 1: Förhöjd startavgift på fältskjutningar med 10 eller fler stationer (Salems Pk) 
 - nr 3: Propp & bricka i banskjutning även mellan serierna (Pk Svea Ing1). Till SPSF årsmöte. 
 - nr 4: Nybörjarmärken (Grödinge Pk). Till SPSF årsmöte. 
  

 Kretsstyrelsens egen proposition ”Utbildning en färskvara”, antogs efter viss debatt. Beslutades 
därför till SPSF årsmöte. 

 
 Stadgeändringarna. 
 

 Den av Svenska Pistolskytteförbundet föranstaltade normalstadgan - som Kretsårsmötet 2002 
modifierade och antog – men som Förbundet refuserade, togs upp igen (i en något av SPSF 
modifierad form). Detta stadgeförslag antogs av årsmötet med föranstaltad majoritet 

 
 
2. FÖRBUNDSÅRSMÖTET. 
 
 Nyheter i korthet: - Anders Björk (tidigare försvarsminister, nuvarande Landshövding i Uppsala 

län samt pistolskytt) valdes till Förbundsordförande. 
  - NP beslutades distribueras utan skyddande (anonymt) omslag av kostnads-

skäl (§13). 
  - Skjuthandboken läggs ut på Förbundets hemsida 
  - Ny (igen!) reviderad Normalstadga för Kretsar antogs. 
  - Ny motionsordning antogs. 
  - Förbundsavgiftens sammansättning utreds. 
  - Principerna för styrelses rösträtt resp. Kretsars röstetal utreds. 
 

 Motionsfrågorna: - vår motion nr 3 bordlades och utreds. 
  - vår motion nr 4 beslutades utredas för framläggande till nästa årsmöte. 
  - vår proposition avslogs. 
  - Kretsstyrelsen hade beslutat föreslå hölster/väska som alternativ till 

propp/bricka. Detta som alternativ till den motion som krävde avskaffande 
av krav på propp/bricka vid allt fältskytte. Både motionen och vårt förslag 
avslogs (42 för, 79 mot). 

 
  
3. STADGEFRÅGAN 
 
 Den av Kretsårsmötet godkända nya stadgan insändes till Förbundet omedelbart efter årsmötet.  
 

 Förbundet – som under tiden framtagit nytt normalstadgeförslag, som sedermera Förbunds-
årsmötet antog – har hittills inte godkänt denna, av vårt Kretsårsmöte antagna, stadga. Vi har 
tillskrivit Förbundet att få den antagna stadgan godkänd, med förutsättningen att endast behöva 
besluta om införande av ändringarna på nästa Kretsårsmöte. Svar har vid trycket av detta 
Kretsmeddelande ännu ej erhållits. 
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 Föreningars stadgar. 
 

 En förenings stadgar är ett juridiskt instrument! Detta innebär att dessa en gång i framtiden 
kan komma i fråga för juridisk prövning (t.o.m. i domstol). 

 Av denna anledning skall stadga i alla lägen vara godkänd av högre instans. Detta godkän-
nande skall framgå i stadgans huvud. 

 
 Tidigare har denna godkännandeinstans varit Svenska Pistolskytteförbundet. Fr.o.m. 

2003-01-01 är respektive Krets godkännandeinstans. 
 

 Av denna anledning skall den senast godkända stadgan lagras hos Kretsen. 
 
 Stadgar som insänds till Kretsen för godkännande, skall överensstämma med Förbundets 

Normalstadga för förening (har utsänts till alla föreningar av Förbundet) i icke ändringsbara 
stycken. 

 
 
4. NY MOTIONSORDNING 
 
 Som nämnts ovan, beslutade Förbundsårsmötet att den nya motionsordningen skall gälla 

fr.o.m. 2004-01-01. 
 
 Detta innebär följande förändringar för föreningar och kretsstyrelse: 
 

 - Senast 1 december skall motion tillställas Krets. 
 - Kretsstyrelsen skall i samråd med föreningarna avgöra vilka motioner som skall tillställas 

Förbundet senast 1 februari. Detta innebär någon form av officiellt Kretsmöte i januari! 
 - Under februari distribuerar Förbundet samtliga inkomna motioner och egna propositioner till 

Kretsarna. 
 - Ordinarie Kretsårsmöte tar ställning till samtliga motioner och propositioner (senast 30 mars). 
 
 Det nya - och mer demokratiska – ordningen medför att föreningarna skall kunna ta ställning till 

alla motioner på Kretsårsmötet. 
 
 Fallgropen är de korta löptiderna. Kretsstyrelsen skall alltså under december månad hinna 

sammanställa och distribuera inkomna föreningsmotioner samt sammankalla till Kretsmöte, som 
av praktiska skäl måste hållas före mitten av januari. 

 Efter Kretsmötet skall upprättas protokoll och sammanställning av motionsbeslut som tillställs 
Förbundet före 1 februari! 

 

 Detta under den mest hektiska tiden på året, med sammanställning av inkomna och 
inkommande årsrapporteringar! 

 

 Den senast införda ordningen med årsrapportering på data, medförde avhopp av ett antal 
kretssekreterare. Jag förutser motsvarande fortsatta avhopp p.g.a. detta! Troligen också mitt 
eget! Såvida inte Kretssekreterare avlastas denna nya ordning. 

 
 
5. 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. I dag har sekreteraren 
följande mail-listor att anmäla sig till: 

 
  1. Styrelse-listan, öppen endast för styrelsemedlemmar. Dessa får all information (även 

Matrikeln och annan känslig information). I dag ca 40 föreningar representerade. 
  2. Info-listan, öppen för andra medlemmar får all övrig information (t.ex. 

Kretsmeddelanden, inbjudningar, resultat, etc). 
  3. Tävlings-listan, öppen för alla. Inbjudningar och resultat distribueras. 
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 OBS! Glöm inte bort att av-anmäla avgångna styrelsemedlemmar från Styrelse-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 föreningarna på Styrelse-listan. 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 Tävlings-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 ca 50 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 FÖRTJÄNSTTECKEN 
 
 Senast 14 november skall ansökan om Kretsens Förtjänsttecken vara insänd! 
 

 Detta förtjänsttecken finns dels som medalj i valörerna silver och guld, dels som plakett i 
valören guld. Förtjänsttecknen är avsedda för förenings(styrelse)medlem som nedlagt stort 
arbete inom föreningen. 

 Tecknet är numrerat och därmed personligt. Förteckning över utdelade förtjänsttecken bifogas 
Verksamhetsberättelsen varje år. 

 Kostnad för förtjänsttecken är subventionerad (ca 50%) och debiteras ansökande förening. 
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7. ADRESSER TILL FÖRBUND OCH KRETS. 
 
 

Svenska Pistolskytteförbundet Stockholms Pistolskyttekrets 
Box 5435  c/o Lars B Lundqvist 
114 84  Stockholm Höstvägen 7 
  177 60  Järfälla 
 
Tel: 08-788 99 80 08-651 50 15 
Fax: 08-788 99 86 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@zeta.telenordia.se 
 
  


