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1. HOTET MOT SKYTTET 
 
 

1.1  Hot som redan införts. 
 
Med giltighet från 1/1 2004 begåvade Rikspolisstyrelsen (RPS) skytteverksamheten med en 
ny inskränkning: FAP 556-2 (RPSFS 2003:13). Denna FAP är en skärpning och detaljering 
av FAP 551-3 (RPSFS 2002).  
 

Denna nya FAP gäller i första hand föreningars och föreningsfunktionärers förvaring av vapen. 
MEN, i FAP 551-3 medges polisen möjlighet att (man bör) skärpa förvaringsfordringarna för 
vapeninnehavare med mer än 10 enhandsvapen eller 5 helautomatiska = 20 poäng (kap 16, 
särskilda förvaringsvillkor). Här nedan följer några viktiga nyckelord: 
 

- Särskilt farliga vapen. Med det avser RPS enhandsvapen och helautomatiska vapen. 
 

- Särkilt förvaringsvillkor. Strängare villkor än nuvarande säkerhetsskåp. Kan innebära krav 
på värdeskåp grade 3 eller valv och/eller inbrottslarm klass 3. 

 

- Inbrottslarm klass 3. Högsta larmklass, med direkt och övervakad telelinje till godkänd 
larmcentral. Mobiltelefonlinje kan ej anses övervakningsbar och godkänns därför förmodligen 
ej. 

 

- Värdeskåp. Med detta avses skåp enligt CEN-normen grade 3 eller högre. Ett mycket litet 
skåp i grade 3 kan väga 990kg och kosta 40 -50.000:- (innermåtten b = 500, d = 400, h = 900 - 
mitt minsta vapenskåp är större). Minsta Hadak grade 3 väger 700kg! 

 

- Poäng. Ett nytt påfund av RPS. Man jämställer här ett kal .22-vapen med ett grovkalibrigt 
vapen typ 9mm eller grövre. Gevär = 1 poäng, enhandsvapen = 2 poäng och (hel)automat-
vapen = 4 poäng. OBS! vid vapenpoängvärdet > 20 bör värdeskåp grade 3 krävas enligt FAP. 

 

- Familjs totala vapeninnehav. Summan av alla vapeninnehav i familjen, vilket anger 
förvaringskravet. D.v.s. föreningsfunktionär med egna + föreningens vapen +  annan 
vapeninnehavare i hushållet (ex. barn eller sambo/fru), summerar samtliga vapenpoäng. Vid 
överskridna 20 poäng krävs värdeskåp grade 3, dock inget larmkrav. 

 

- Tidigare godkännande. OBS! Vapenförvaring godkänd före 1/1 2004 utgår 1/1 2005. 
 
Föreningsvapen hemma hos funktionär. - Högst 10 enhandsvapen eller högst 5 automat-

vapen = säkerhetsskåp (= 20 poäng).  
 - Högst 20 enhandsvapen eller högst 10 automat-

vapen = värdeskåp grade 3 eller valv (= 40 poäng). 
Dock föreligger inget larmkrav. Automatvapen hos föreningsfunktionär jämställs med 
enhandsvapen (= 2 poäng). Vad gör man om man har mer än 20 enhandsvapen efter 1/1 2005? 

 
 Nu blir det varmt för många föreningsvapenförvarare och familjer med flera skyttar. Om man har 

fler än 10 enhandsvapen i dag i familjen och inte hört något från polisen, betyder detta endast att 
1/1 2005 inte inträffat ännu! Om man i morgon söker ytterligare ett vapen inom familjen, med 
föregående förutsättning, kommer man att få uppleva kravet i FAP 556-2 från polisens 
vapenhandläggare. En skytt i min förening (Kallhälls Pk) har redan råkat ut för detta. 

 

 DETTA LÄR BLI ETT DRÅPSLAG FÖR FÖRENINGAR MED VAPEN HOS SINA 
FUNKTIONÄRER/UTBILDARE. 

 
 Föreningsvapen ej hemma hos funktionär. Skall förvaras i valv eller värdeskåp grade 3, försett 

med skalskydd (omgivande byggnadsdel) och larmat enligt ovan.  
 

 ATT FÅ EN TELEFONLINJE TILL SKJUTBANAN KAN KOSTA MER ÄN 10.000:-. 
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1.2  Hot som väntar runt hörnet. 
 

 En ny vapenlag kommer. En utredning ”Förstärkt kontroll av vapen” (den s.k. Brickmanska 
utredningen – DS 2004:32) föreligger för remissyttrande från bl.a. Förbundet.  

  

 I utredningen skärper man kravet för ytterligare vapeninnehav. 
 OBS! Det sägs inte från vilket antal vapen! Det föreslås däremot att föreningen vid ny 

vapenansökan hos medlem, skall intyga att ”medlemmen tävlat och tränat med samtliga sina 
vapen under det senaste året och uppvisat höga krav på skjutskicklighet med dessa”. Om detta 
inte sker skall inget nytt vapen erhållas utan att äldre icke aktiva vapen återlämnas. 

 Hur skall en förening kunna veta hur många vapen en medlem har? Vad menas med höga 
krav på skjutskicklighet? Skall guldmärkeskrav redovisas för samtliga vapen varje år? 

 

 Man rekommenderar införandet av en vapengarderob för innehavare av enhandsvapen Vid mer 
än 6 vapen krävs man vara tävlingsskytt på hög nivå (mycket kvalificerat behov av ytterligare 
vapen). 

 
 1.3  Sammanfattning. 
 
 Redan vid den förra vapenutredningen ingick det i direktiven att målet var att begränsa antalet 

enhandsvapen i samhället. Det framgår klart att detta mål fortfarande gäller! Och RPS gör sitt 
till för att uppnå målet! 

 

 Självklart kan man begränsa antalet vapen på olika sätt. 
  - Reducera antalet illegala vapen som kommer in i landet. 
  - Reducera antalet illegala vapen i enskild ägo. 
  - Reducera antalet legala vapen i enskild ägo genom olika åtgärder. 
 Där det torde göra mest nytta (de två första punkterna) berörs ej av utredningen eller RPS. 
 I stället inriktar man sig på den enklaste åtgärden (den sista). 
 
 De fyra största förbunden (inklusive SPSF) skickade in en ”klagoskrift” till RPS, där man pekade 

på konsekvenserna för skyttet av nya FAP-utgåvorna. RPS ändrade sig inte på en enda punkt! 
 
 Det är uppenbart att RPS är fel forum för överklaganden! Man måste ha klart för sig att 

RPS är politikernas förlängda arm. Således måste politikerna bearbetas. 
 
 Här kommer min personliga åsikt:   

 Skyttet kommer inte ha en chans i framtiden om inte samtliga skytteförbund enas i en gemensam 
paraplyorganisation, som blir talesman mot politikervärlden. 

 Varje förbund avsätter medel i tillräcklig omfattning till paraplyorganisationen, så att effektiv 
lobbyverksamhet kan erhållas. Tillsammans är vi skyttar en stor maktfaktor – dock inte var för 
sig. Det är inte frågan om att slå ihop förbunden! Vart och ett har sin egenart.  

 
 Glöm inte bort att det är den internt (på klubben) aktiva skytten som bekostar hela 

verksamheten = majoriteten av skyttarna. 
 - Vi måste vända den nuvarande minskningen av antalet aktiva skyttar! 
 - Det måste bli slut på hukningen i buskarna! 
 - Det måste bli slut på ”hacket” mellan förbunden! 
  

 HOTET ÄR REELLT! 
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2. KRETSENS ÅRSMÖTE 
 
 

2004 års Kretsmöte hölls den 29 mars - för första gången på Karlbergs Slott. Skälet var 
ekonomiskt. Försvarshögskolan på Valhallavägen begärde ett alltför högt pris. 
 

Årsmötet blev på flera punkter ”turbulent”: 
 

- För första gången kunde inte revisorsrapport avlämnas, p.g.a. av sent inlämnat boksluts-
material. Ordföranden begärde tillstånd av årsmötet, att i efterhand bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet, om revisorsrapporten så medger. I annat fall skulle extra årsmöte bli tvunget att 
sammankallas. Årsmötet gav detta tillstånd. Först i slutet av augusti blev revisionen klar. 
Revisorsrapporten bifogas protokollet. Styrelsen rekommenderas där ansvarsfrihet. 

 

- Förbundsårsmötet 2003 beslutade om en ny motionsordning, vilket medförde att Förbundet 
begärde stadgeändringar (igen). Mötet fann att motionsordningen var illa underbyggd och  
beslutade (med någon enstaka röst emot beslutet) att ej anta stadgeändringen. Återstår att se 
hur denna nöt ska knäckas inför nästa år. 

 
 Motionsbehandling: Tre motioner hade inkommit till årsmötet: 
 

 - Nr 1: avseende namn på Internet. Styrelsen rekommenderade avstyrkning av motionen. 
Mötet avslog efter viss debatt motionen. 

 - Nr 2: avseende piplängdsbegränsning. Styrelsen hade rekommenderat bordläggning med 
anledning av att Förbundsårsmötet beslutar om nya regler för PPC. Mötet beslutade enligt 
styrelsens rekommendation. 

 - Nr 3: avseende Militär Snabbmatch. Styrelsen tillstyrker motionen. 
  Mötet beslutade biföll motionen. Kretsen antog därmed motionen som sin egen till 

Förbundsårsmötet. 
 

 Styrelsens proposition om kortare mandattid (2 år i.s.f. 3) för ledamöter antogs, men då 
stadgeändringar avslogs, kom denna ändring inte till stånd. 

 
Budget: Det faktum att inte Kretsavgiften höjts på 10 år samt att våra Landstingsbidrag 
försvunnit, medför behov av höjning. Styrelsens förslag till ny Kretsavgift antogs av mötet. 
Fr.o.m. 2005-01-01 gäller följande: rörlig avgift = 40:-/aktiv + 400:-/förening. 
 

 Styrelseval: Den av Kretsmötet 2003 valda kassören – Lennart Hansson – ställde sin plats till 
förfogande p.g.a tidsbrist. Mötet fyllnadsvalde Jenny Johansson (Kallhälls Pk) till ny kassör. 
Lennart Hansson kvarstår i styrelsen som suppleant. 

 Ledamöterna Christer Engström (Upplands Väsby Psk), Susanne Larsson (Katarina Psf) samt 
Nils-Anders Ekberg (SAPK) omvaldes. 

 Suppleanterna Mia Pousette (Stockholms Kvinnors Skf) samt Mikael Lindkvist (Stockholms-
polisens Skf) omvaldes. Mike Winnerstig Stockholmspolisens Skf nyvaldes. 

 
 Styrelsen förelade mötet Förslag till antagningsregler för ny föreningsmedlem. 
 En arbetsgrupp inom styrelsen hade sammanställt och framtagit förslag till antagningsregler för 

nya medlemmar. Dessa regelförslag förelades mötet, som antog dem i sin helhet. Antagnings-
reglerna är bifogade. 

 
 
3. FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 
 
 

Vår Kretsordförande – Christer Westin – hade upptäckt, att föregående Förbundsårsmötesbeslut  
avseende ny motionsordning, skett i strid mot stadgarna. Detta framförde han på årets möte. 
Mötet fattade dock beslutet att föregående årsmötesbeslut gäller i frågan. 
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Vår Kretsmotion avseende nybörjarmärken till föregående årsmöte, hade utretts till årets möte. 
Utredaren framlade resultatet: inga speciella nybörjarmärken behövs. Mötet beslutade avslå 
motionen. 
 

Vår Kretsmotion avseende Militär Snabbmatch antogs. 
Samtliga inlämnade motioner beslutades i enlighet med Förbundets rekommendation. Däremot 
fick Förbundets proposition om egen styrelsereducering avslag. 
 
Förbundets ekonomi allt sämre, dels beroende på minskat antal aktiva skyttar, dels p.g.a. 
minskade anslag. Mötet beslutade om höjning av den rörliga (aktiv)avgiften med 100:- fr.o.m. 
2005-01-01 (efter förslag från Stockholmskretsen). 
Fast avgift = 800:-/förening + 260:-/aktiv. 

 
 
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. Detta avser standardutskick. 
 
Följande mail-listor finns i dag: 
 

 Styrelselistan : endast avsedd för styrelsemedlemmar - Matrikel 
    - Annan känslig information 
    - All nedanstående info. 
 Infolistan : alla medlemmar kan vara med. - Kretsmeddelande 
    - All nedanstående info. 
 Tävlingslistan : alla kan vara med - Tävlingsinbjudningar 
    - Tävlingsresultat 
Blankett för uppdatering/anmälan till Styrelse-maillistan bifogas. OBS! Mail-listan utesluter 
information via ordinarie postbefordran (undantaget årsmötesutskick)!  
 
Anmälan till övriga maillistor kan ske via e-mail, med angivande av vilken lista som önskas samt 
namn, förening och E-mailadress. Anmälan sänds till: 
 

adm@skyttekretsen.se 
 
 
5. KRETSENS FÖRTJÄNSTMEDALJ 
 

Kretsens förtjänstmedalj är avsedd för föreningsfunktionärer, som under längre tid deltagit i 
föreningsarbetet och som föreningen därför vill premiera. Märket finns i valörerna silver och 
guld. Kretsen bidrar med 50% av kostnaden, föreningen med resten. Medaljen utdelas på 
Kretsens årsmöte och medaljören bjuds till årsmötesmiddagen. 
 

Senaste ansökningsdatum = 15 november. 
 

Blanketten bifogas detta utskick. 
 
 
6. STYRELSEFÖRÄNDRINGAR 
 

FÖRENING SKALL MEDDELA ÄNDRINGAR I STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN 
ENDAST TILL STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS! 
 

Kretsen vidarebefordrar informationen till Förbundet. 
 
ANVÄND VÅR BLANKETT SOM BIFOGATS.  DEN FINNS ÄVEN FÖR HEMLADDNING 
PÅ KRETSENS HEMSIDA I PDF-FORMAT! 
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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 
 
Besöksadress: Östhammarsgatan 70 (NY) Björnsonsgatan 227 
 
Tel: 08-553 401 63 (NY) 08-651 50 15 
Fax: 08-553 401 69 (NY) 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  : 070-851 51 30 
   Fax        : 08-580 124 97 
   E-mail   : lb.lundqvist@bredband.net  (NY) 

 


