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



1. DATORBASERAT ÅRSRAPPORTSYSTEM AVSEENDE 2003 
 
 Utfallet av föregående årsrapport – den som baserades på  det digitala rapporteringssystemet – 

blev en god hjälp, i första hand för föreningarna. Synpunkter har kommit in och förts vidare. 
Man kan ha synpunkter på idén, att varje rapporttillfälle är en engångsföreteelse, men nu har 
Förbundet den åsikten. Detta är inte avsett att vara ett föreningsregisterprogram. Man har 
således i dagarna skickat ut en ny datadiskett till alla föreningar. Den är baserad på 
föregående års rapport + uppdateringar som inkommit till Förbundet efteråt. 

 

 Förbundet har nu låtit ta fram ett uppdaterat rapportprogram, som finns att ladda hem från 
Förbundets hemsida (http://www.pistolskytte.org). Som tidigare är Rapporteringssystemet 
baserat på Microsoft Access databashanterare. 

  

 Ett antal saker bör iakttas: - Databas-filerna (samtliga på disketten) har bytt fil-ändelse. 
  - Rapporteringsfilerna (som skapas av programmet) har bytt namn. 
  - Några funktioner i programmet är ändrade 
  - LÄS IGENOM TILLÄGGSMANUALEN ! 
 

 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. 

 
 För Er som föregående år avlämnade årsrapport på blankett: Försök i år att använda 

programmet! Vi i Kretsen hjälper Er gärna! 
 

 Alltså: - Ladda hem Årsrapporteringsprogrammet från Förbundets hemsida. 
  - Läs in den diskett Ni erhållit nu i december. 
  - Uppdatera uppgifterna som nu finns i programmet. 
   (Det är bara att ändra inaktuella uppgifter, skriva in nya medlemmar - aktiva  

och om så önskas även passiva – och avmarkera f.d. aktiva). 
  - ”Exportera till Krets” med en enda knapptryckning. 
  - Sänd in den skapade datafilen till Kretsen (som bifogad fil med mail - 

adm@skyttekretsen.se - eller skicka diskett med post).  
 
  
 
 

Ett enklare sätt att sammanställa Årsrapport för 2003 torde inte finnas! 
 
  
 OBSERVERA: När det gäller NOMINERING TILL RIKSMÄSTARKLASS, måste Ni 

skicka in denna uppgift direkt till Förbundet! Här gäller fortfarande senast 9 januari! För att 
Ni skall få Era märken i tid: skicka också märkesbeställning direkt till Förbundet! 

 
 Min högst personliga åsikt är, att Förbundet (i egen regi) bör låta framta ett program för 

föreningsadministration – gärna baserat på årsrapportprogrammet. All rapportering skall utgå 
från detta program! 

 Det är då viktigt att det sker ett kontinuerligt utbyte av uppdatering – I BÅDA 
RIKTNINGARNA! 

  

 Det visar sig i dag, att föreningar använder det förra året utgivna Årsrapportprogrammet som en 
slags föreningsprogram. Det fungerar faktiskt hjälpligt som ett sådant! 

 

 Bland alla medlemmar i Förbundet torde det gå att få fram en liten grupp frivilliga, som delar 
upp sysslan med programmering av ett föreningsprogram mellan sig. Vad som är nödvändigt, är  
tillsättandet av en skicklig koordinator. 

 Det går säkert att acceptera att programmet utvecklas under tiden det används. Själv arbetar jag 
så på mitt arbete. 

 

Rapporten skickas till Kretsen senast 15 januari! 



Fast förbundsavgift  = 800:-
+ Rörlig avgift enligt följande alternativ: 
 a)  aktiv skytt (vapeninnehavare - avlossat minst 1 skott)   = 160:-
 b) aktiv skytt i samma hushåll som skytt enligt a), som ej önskar NP  = 50:-
 c)  enbart Luftpistolskytt  = 2:-

2. FÖRBUNDS- OCH KRETSAVGIFTERNA 2004 
 
 Förbundet har beslutat att återgå till tidigare betalningsrutiner. 
  

 FÖRENING SKALL ALLTSÅ BETALA FÖRBUNDSAVGIFTEN DIREKT TILL 
FÖRBUNDET SENAST 30 MARS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Kretsavgiften betalas i konsekvens med detta också enligt tidigare rutiner. 
 

 FÖRENING SKALL ALLTSÅ BETALA KRETSAVGIFTEN TILL KRETSEN SENAST 
30 JANUARI! 

 

 Inbetalningskort bifogas detta Kretsmeddelande. 
 
 
 
 
 
 OBS! Förseningsavgiften är 150:/påbörjad månad för såväl försenad rapport som försenad 

avgift! (Beslutades fr.o.m. 2003-01-01). 
 
 
 
3. MOTIONSHANTERING 2004 
 
 Förbundsårsmötet beslutade i juni, att en ny motionshantering skulle införas. Den innebär 

följande huvudpunkter: 
 

  1. Föreningsårsmöte beslutar avge motion till Krets. Senast 1 december. 
  2. Kretsstyrelsen sammanställer samtliga motioner, trycker och distribuerar dom till 

samtliga föreningar tillsammans med kallelse till Kretsmöte. Senast 30 december. 
  3. Kretsmötet beslutar vilka motioner som skall antas som Kretsens egna. 
  4. Kretsstyrelsen sammanställer och distribuerar antagna motioner till Förbundet. Senast 

30 januari. 
  5. Förbundet sammanställer samtliga inkomna motioner och distribuerar dessa till 

samtliga Kretsar. Senast 10 februari. 
  6. Kretsstyrelsen sammanställer, trycker och distribuerar samtliga motioner tillsammans 

med kallelse till ordinarie Kretsårsmöte. Senast i början av mars. 
  7. Kretsårsmötet beslutar hur Kretsen skall ställa sig i förhållande till motionerna. 
  8. Kretsstyrelsen insänder Kretsårsmötets yttrande till Förbundet. Senast 30 mars. 
  9. Förbundet kallar till Förbundsårsmöte inklusive eget yttrande över motionerna. Senast 

4 veckor för årsmötet. 
 

 Den goda tanken är att fördjupa demokratin. Som nämndes i det föregående Kretsmeddelandet, 
är fallgropen de korta löptiderna. Man tycks ha glömt att sammanställning, tryckning och 
distribution tar tid! Titta själv! Detta skall ske under Kretsens, föreningarnas och Förbundets 
mest hektiska tid på året! Under tiden december/januari skall: 

 

  - Föreningarna sammanställa medaljbehov, avlämna årsrapport, redovisa tävlingsverk-
samhet, mm. 

Fast Kretsavgift  = 300:-
+ Rörlig avgift enligt följande alternativ:   = 25:-



  - Kretsstyrelsen (som också för det mesta är föreningsstyrelsemedlemmar) skall 
sammanställa verksamhetsberättelse, bokslut, årsrapporter, mm. 

  - Förbundet skall hantera medaljbeställningar, sammanställa klass 3-skyttar, 
årsrapporter, mm. 

  

 Vid senaste Kretsstyrelsemötet framlades förslag om att inte behandla inkomna motioner, 
utan endast distribuera dom till samtliga föreningar och Förbundet. Således att inte 
sammankalla till Kretsmöte i januari, utan låta Kretsårsmötet besluta om samtliga motioner. 

 Detta bör behandlas på det kommande Kretsårsmötet! 
 
 
 
4. TÄVLINGSAVGIFTER 
 
 Då ett rättesnöre saknas för tävlingsavgifter, beslutade Kretsstyrelsen vid senaste mötet följande 

rekommenderade tävlingsavgifter för 2004: 
 

  - Kretstävling ban : 60:- 
  - Kretstävling fält : 60:- 
  - Kretsmästerskap ban : 90:- 
  - Kretsmästerskap fält : 90:- 
 

 För Nationella tävlingar avgör arrangören själv tävlingsavgiften. 
 
 Följande gäller speciellt för Kretsmästerskap (ban eller fält): 
 

  - 30:-/start inbetalas till Kretsen (återgår till arrangörer) 
  - Lagavgiften = 60:- inbetalas till Kretsen. 
 
 
  
5. 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. 43 av Kretsens 90 föreningar 
är i dag anslutna till denna tjänst. Matrikeln har givits ut så snart adekvat ändring införts.  

 
 Följande mail-listor finns att anmäla sig till: 
 

  1. Förenings-listan, öppen endast för styrelsemedlemmar. Dessa får all information (även 
Matrikeln och annan känslig information - årsmötesbeslut).  

  2. KretsInfo-listan, öppen för övriga medlemmar, som får all övrig information (t.ex. 
Kretsmeddelanden, Förbundsmeddelanden, skjutprogram, inbjudningar, resultat, etc). 

  3. Tävlings-listan, öppen för alla – även annan Krets. Skjutprogram, inbjudningar och 
resultat distribueras. 

 
 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 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 47 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. 

 
 OBS! Glöm inte bort att av-anmäla avgångna styrelsemedlemmar från Föreningsmail-listan, 

eftersom årsmötet beslutade att Matrikeln endast distribueras till denna kategori! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. 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 08-651 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@zeta.telenordia.se 

 
 
  


