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OBS! GLÖM EJ BORT ATT MEDDELA STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN
EFTER FÖRENINGENS ÅRSMÖTE – KRETSEN VIDAREBEFORDRAR 
RAPPORTEN TILL FÖRBUNDET!  



1. MOTIONER 
 
 Den nya motionsordningen som Förbundsårsmötet beslutade 2003, medförde att senaste inläm-

ningsdatum Kretsen tillhanda, ändrades till 1 december. Ytterligare en nyhet som infördes var, 
att Kretsarna skulle rådgöra med föreningarna, huruvida motionerna skulle vara av 
riksintresse – d.v.s. skickas vidare till Förbundet. 

 

 Stockholmskretsen har tolkat detta rådgörande så, att föreningarna inbjuds att ge sitt utlåtande 
brevledes eller via mail, till Kretsen. 

  

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 Med ledning av svaren, kommer sedan Kretsstyrelsen att besluta vilken/vilka motioner som 

sänds vidare till Förbundet. Detta sker senast 2006-01-30. 
  

 Givetvis kommer samtliga till Kretsen inkomna motioner att tas upp på Kretsårsmötet 
2006.  Kretsårsmötet kan givetvis besluta, att en motion som inte 2006 inskickats till Förbundet, 
skall  vidarebefordras. Detta kan dock inte ske förrän 2007. 

 

 Det nya i motionsordningen kommer dock till synes först inför Kretsårsmötet! Föreningarna 
kommer att tillställas samtliga till Förbundet inskickade motioner, som skall behandlas på 
Förbundsårsmötet 2006. 

 
 Föreningarna kommer således i början av mars 2006, erhålla alla Förbundsmotioner  och 

-propositioner. Dessa skall behandlas på Kretsårsmötet.  
  

 
 
2. KRETSAVGIFTERNA 2006 
 
 Kretsavgiften betalas till Kretsen: 
 
 OBS! Förseningsavgiften är 150:/påbörjad månad för såväl försenad rapport som försenad avgift! (Beslutades 
 
 
 
 
 
 I år utsänds inga inbetalningskort! 
 Allt fler använder betalning via Internet. 
 De som önskar inbetalningskort som tidigare, meddelar Kretsens sekreterare via mail eller 

telefon. 
 
 Följande uppgifter anges vid inbetalning (oavsett om ”vanligt” inbetalningskort eller 

Internet-betalning används): 
 
 - Mottagande postgirokonto:  19 40 40-2 Stockholms Pistolskyttekrets 
 - Avsändare: betalande förenings namn 
 - Meddelandefältet: Antal aktiva. 

Meddela således Kretsen senast 2006-01-20 Er förenings åsikt, huruvida var och en 
av  motionerna skall vidarebefordras till Förbundet eller ej! 
Numrera svaren (motionsnumren) och svara ja eller nej. Motivera gärna. 
 
Brev skickas till: Stockholms Pistolskyttekrets 
 c/o Lars B Lundqvist 
 Höstvägen 7 
 177 60  Järfälla 
 
Mail skickas till: motion@skyttekretsen.se

Fast Kretsavgift  = 400:-
+ Rörlig avgift enligt följande alternativ:   = 40:-
 
FÖRENING BETALAR KRETSAVGIFTEN TILL KRETSEN SENAST 30 JANUARI!



3. ÅRSRAPPORT AVSEENDE 2005 
 
 I skrivande stund saknas information från Förbundet avseende Årsrapportprogram respektive 

formulär. 
 

 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 borde erhålla 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).  
 
  
 
 
  
 OBSERVERA: NOMINERING TILL RIKSMÄSTARKLASS och MÄRKESBESTÄLL-

NING skall (som vanligt) ske DIREKT TILL FÖRBUNDET,  
 
 
4. FÖRBUNDSAVGIFTERNA 2006 
 
 Förbundsavgiften betalas direkt till Förbundet (senast 31/3). 
 
 Förbundsmötet 2005 beslutade om ändringar av årsavgiftens storlek. Således beslutades en 

sänkning av den fasta avgiften med 200:- och en höjning av avgiften för 2:a aktiv skytt i samma 
hushåll med 150:-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 5-ÅRSLICENSERNA 
 
 För första gången tillämpades den nya 5-årslicensens regelverk under 2005. Det verkar som om 

Stockholmspolisen hittills påmint. I övriga landet har ett antal skyttar inte fått påminnelse. I en 
del fall har detta fått till följd, att vapenägare råkat illa ut (illegalt vapeninnehav). 

 
 OBS! Det åligger vapenägare att själv bevaka förfallodag för 5-årslicens! Lite inte på att 

påminnelse utskickas! 
  
 Du som har flera 5-årslicenser, kan skicka in samtliga för förnyelse, till samma pris som för en! 

Fördelen är att det blir lättare att komma ihåg förfallodagen – annars skall Du komma ihåg varje 
licens förfallodag! 

Årsrapporten skickas till KRETSEN senast 30 januari! 

Fast avgift (sänkt)  = 600:-
+ Rörlig avgift enligt följande alternativ: 
 Aktiv skytt   = 260:-
 Aktiv familjemedlem på samma adress (höjd):   = 200:-
 
FÖRENING BETALAR ÅRSAVGIFTEN TILL FÖRBUNDET SENAST 31 MARS! 



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

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

  3. Tävlingslistan, 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 Styrelselistan. 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. Kretsen distribuerar enligt Tävlingslistan, d.v.s. alla, på samtliga maillistor, får 
distributionen. 

  3. 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 etikettset till de föreningar som inte vill eller 
kan utnyttja Kretsens maildistribution. 

 

 Kretsen accepterar maildistribution för Årsrapporten, Styrelseförteckning, adressförändringar, 
etc. 

 
 OBS! Glöm inte bort att avanmäla avgångna styrelsemedlemmar från Styrelselistan, eftersom 

årsmötet beslutade att Matrikeln endast distribueras till denna kategori! 



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: 08-553 401 63 08-580 185 68 
Fax: 08-553 401 69 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) 
 
 

 Lokal: Östhammarsgatan 70  Björnsonsgatan 227 
 

 
  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 : lb.lundqvist@bredband.net 
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