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1. KRETSENS ÅRSMÖTE 
 

Föreningar tillhörande Stockholms Pistolskyttekrets, kallas härmed till ordinarie Kretsårsmöte,  
 

torsdagen den 23 mars, kl 18.00 
 

Militärsällskapet, Långa Raden 8 (bv) 
Skeppsholmen. 

 
Enligt ovan bifogas kallelse till årsmöte med Fullmakt. En enkel förtäring erbjuds deltagarna utan 
kostnad.  
I bilaga med detta Kretsmeddelande finns också föredragningslista för årsmötet. 
 
 

Från och med 2006 kommer inte Rankinglistornas diplom att delas ut på Kretsårsmötet. 
 

Detta meddelades i Kretsmeddelande nr 1/2005. I stället har respektive förening tillställts de 
diplom, som medlem tilldelats.  Lämpligen delas de ut på föreningens årsmöte.  
 
Vi vill påpeka att alla medlemmar i föreningar, anslutna till Stockholmskretsen, är välkomna på 
mötet (dock utan att kanske ha rösträtt). 
 
Fullmakt för föreningsombud skall medtagas! Rösträtt utövas endast av utsedda och 
närvarande ombud från resp. förening. 

 
 
2. REVISION AV KRETSENS STADGAR 
 

Kretsstyrelsen föreslår i proposition en anpassning till normalstadgans 2 års mandattid för 
styrelseledamöterna. Många ledamöter - och presumtiva d:o - upplever den nuvarande 3-årsregeln 
som väl lång mandattid. 

 
 
3. KRETSINFORMATION VIA MAIL 
 

Den av Kretsens styrelse introducerade möjligheten för föreningarna att erhålla Kretsinformation 
via e-mail i stället för via ordinarie post, har nu fungerat sedan 2004. Detta har av många upplevts 
som ett vinna/vinna-förhållande. Kretsen har sparat såväl tryck- som portokostnader och före-
ningarna har kunnat få en mycket snabbare och bredare distribution av materialet, såväl inom 
styrelsen som bland medlemmarna. I dag är mer än hälften av föreningarna anslutna till 
Styrelselistan. Förhoppningen är att nå en ännu större andel . 
 
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 Styrelselistan bifogas. OBS! Mail-listan utesluter 
information via ordinarie postbefordran!  
 
Anmälan till övriga mail-listor kan ske via e-mail, med angivande av vilken lista som önskas samt 
namn, förening och E-mailadress. Anmälan sänds till: adm@skyttekretsen.se 
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4. STYRELSEFÖRÄNDRINGAR 
 

FÖRENING SKALL MEDDELA ÄNDRINGAR I STYRELSESAMMANSÄTTNINGEN 
ENDAST TILL STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS! DETTA OAVSETT OM 
FÖRÄNDRING SKETT! 
 

Kretsen vidarebefordrar informationen till Förbundet. 
 
ANVÄND VÅR BLANKETT SOM BIFOGATS.  DEN FINNS ÄVEN FÖR HEMLADDNING 
PÅ KRETSENS HEMSIDA I PDF- OCH EDITERBART FORMAT! 
 
 

5. KNALLKORK ELLER KREATIV BOKFÖRING? 
 
Kretsen och förbundet, liksom klubbarna, bedriver en viss verksamhet, det har deras respektive 
årsmöten bestämt. Många tycker att de borde göra mer, andra tycker att de ska göra så lite som 
möjligt. Kompromissen är den verksamhet och budget som beslutats. Lätt som en plätt? 
 
Nästan all verksamhet, utom att slita byxbaken på styrelsemöten, kostar pengar. En del av dessa 
pengar, men tyvärr mindre och mindre år från år, kommer från samhällets bidrag. Ännu mycket 
mindre kommer från sponsorer. Sponsring är ingen välgörenhet utan en affärsuppgörelse med två 
parter som skall vinna på affären. Har vi pistolskyttar ett bra genomslag i media som skapar 
goodwill på bred front för våra sponsorer? Eller är vi som målgrupp ett intressant 
”konsumentsegment” som gärna och generöst spenderar våra slantar? Inte? Alltså, ingen annan 
har tänkt betala våra beslutade utgifter, så skyttar måste betala själv. Hänger ni med? 
 
Vi har alltså en viss, i demokratisk ordning beslutad, kostnad som skall betalas av skyttarna. Hur 
skall då kostnaden fördelas? Jo, även här har demokratin stuckit upp sitt vackra tryne och sagt att 
varje förening skall betala en viss fast avgift. Det är inget problem, även om stora klubbar hellre 
såg att denna avgift var större och de mindre att den var mindre. OK? 
 
Så har vi den rörliga delen, som idag mest är den röriga delen. Även här pågår sedan länge en 
diskussion om hur bördan skall delas. Skall avgiften baseras på alla medlemmar eller på de 
aktiva, och vem bör i så fall kallas aktiv? Innan vi får svar på den frågan får vi digna under ännu 
ett demokratiskt beslut; kostnaden delas av de aktiva, och aktiva skyttar är dels de medlemmar 
som är vapeninnehavare (d.v.s. innehar en pistol eller revolver för målskjutning), dels 
övriga medlemmar som avlossat minst ett krutskott (vi hoppar över de som bara skjuter luft 
för enkelhets skull). Är ni fortfarande med? 
 
Bra! Då ägnar sig inte din förening åt kreativ bokföring. Ni tycker inte att Nisse inte behöver 
rapporteras som aktiv i år för att han skjuter så sakta. Och ni antar inte att Stina har sålt sina 8 
pangar bara för att ingen sett henne på banan i år. Inte heller gissar ni att Knut säääkert 
rapporteras som aktiv i den där andra klubben han brukar tjata om att han är med i. Visst är blyge 
Berra aktiv, även om ni aldrig fick protokollföra eller ens titta på hans träffar. Och Fia skojar bara 
när hon lovar sota din Glock över adventsstaken om hon måste pröjsa 300:- extra som aktiv. 
Självklart? 
 
Nej glatt och villigt rapporterar vi in alla på rätt sätt och betalar vad det kostar  
 

•  för att inte skjuta över kostnaden på andra 
•  för att slippa någon ”generell” avgift på alla medlemmar, även virkande Vera i damsektionen. 
•  för att visa ”dom” hur många vi faktiskt är 
•  för att kunna sänka avgiften ”per skaft” 
•  för att ge Stockholmskretsen fler röster på förbundsmötet och försvara vår sak 
•  för att ge vår klubb fler röster på kretsårsmötet och kunna sparka styrelsen som skriver så 

ironiska brev. 
 
Är vi överens? Så blir vi många fler aktiva nu med en gång. Bums! 
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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 
 
Besöksadress: Östhammarsgatan 70  Björnsonsgatan 227 
 
Tel: 08-553 401 63  08-651 50 15 
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) 

 
  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  
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