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1. Inbjudan till Kretskonferens. 
 

Härmed inbjudes kretsens föreningars styrelsemedlemmar och andra intres-
serade föreningsmedlemmar till KRETSKONFERENS i Militärhög-
skolans samlingssal, Valhallavägen 117 onsdagen den 25/9 kl 19:00.  

 
Frågor som kommer att tas upp blir följande: Information om "Gröna kor-
tet"-utbildningen, orientering om planerna på en skytteanläggning i Hacksjön 
(inför OS 2004 och Polis- och Brandmanna-VM 1999), skjut-
banesituationen inom Stockholm, faddrar vid fältskjutning, serietävlingen i 
fältskjutning, skyttets framtid "inför 2000-talet" samt förbundets orga-
nisationsöversyn. 

 
Hjärtligt välkomna till en, som vi hoppas, givande och intressant konferens. 

 
2. Höstens kursprogram. 
 
./. Höstens kursprogram bifogas. Anmälan till kurserna enligt programmet. Du som är 

utbildningsledare i föreningen, se till att dina kamrater blir anmälda och får utbildning. 
Speciellt intressanta blir temakvällarna. 

 
3. Årsmötesprotokoll. 
 
./. Protokoll från kretsens årsmöte den 28 mars bifogas. 
 



 
4. Kretsstyrelsens sammansättning. 
 

Kretsstyrelsen har från årsmötet 1996 följande utseende: 
 

ordförande    Christer Westin 
v. ordförande    Gunnar Johnson 
sekreterare    Åke Nordin 
2. sekreterare    Willy Palm 
kassör     Gunilla Lindgren 
2. kassör    Henrik Käck 
skyttesekreterare   Christer Engström 
2. skyttesekreterare   Björn Segendorff 
materialförvaltare   Jan-Ove Hammarlund 
utbildningsledare   Erwin Woldemar 
 
suppleant    Christina von Kokowska-Walter 
suppleant    Lennart Åkesson 
suppleant/bitr utbledare  Ulla Linders 

 
hedersledamöter   Sten Edstam 

Curt Reichenberg 
 Ingvar Franzon 

Kretsens adress: 
 

Stockholms Pistolskyttekrets 
c/o Åke Nordin 
Vintervägen 108 
194 60 UPPLANDS VÄSBY 

 
tel: 08/590 705 04 arb: 08/590 985 76  mob: 070/888 51 71 

 
Adress kretslokalen: 

 
Stockholms Pistolskyttekrets 
Industrigatan 10 
112 46 STOCKHOLM 

 
tel: 08/651 50 15 fax: 08/651 50 15 

 
OBS! All post till kretsen (utom anmälningar till kurser) skall skickas till Åke Nordin på 
hans adress. Posten till kretslokalen töms mycket sporadisk. Viktiga skrivelser (t.ex: 
årsrapporter) riskerar att bli liggande mycket lång tid om de skickas till kretslokalen. 

 
5. Namnuppgift på styrelseledamöter. 
 
./. Kontrollera bifogat utdrag ur matrikeln. Stämmer uppgifterna? Om inte, meddela senast 

den 31/8 till kretssekreteraren så att rättelse kan ske. Skicka gärna in talongen med 
rättelserna påförda. 1996 års matrikel planeras att utsändas till klubbarna i mitten av 



september. Ett exemplar per förening utsänds. Önskas fler exemplar så sätt in 20:- per 
önskat ex på kretsens postgirokonto 19 40 40-2. Ange MATRIKEL samt Din klubbs 
namn på talongen så skickas matrikeln till klubbadressen. 

6. Ansökan om tävlingsarrangemang 
 

AnmälAnmälAnmälAnmäl till skyttesekreteraren, Christer Engström, senast den 1 september1 september1 september1 september om föreningen 
avser att anordna en krets- eller nationell tävling under 1997. OBSERVERA tidiOBSERVERA tidiOBSERVERA tidiOBSERVERA tidigaregaregaregare----
läggningen! läggningen! läggningen! läggningen! Tidigareläggning har beslutats av förbundets årsmöte. Skyttesekreteraren 
inlämnar senast den 1 oktober underlag till förbundet. Ju tidigare anmälan kommer in desto 
större är chansen att föreningen får önskat datum. På förekommen anledning måste förening 
försäkra sig om att skjutterräng disponeras. 

 
7. Uthyrning av kretslokalen. 
 

Kretsens föreningar kan hyra kretslokalen för sina styrelsemöten etc. Kostnaden är 100:- 
per tillfälle. Kontakta Jan-Ove Hammarlund tel 08/669 18 03 eller Christer Westin tel 
08/615 13 20 för bokning och lån av nycklar. 

 
8. Inbetalning av kretsavgift. 
 

Följande föreningar har ännu inte betalat kretsavgiften för 1996. Finns Din förening listad 
nedan, se till att betala OMGÅENDE. Avgiften är 300:- i fast avgift och 25:- per aktiv 
medlem. 

 
Bromma Hemvärn Skf FOA Skf   Norrortspolisens IF 
ROSIS   Riksbankens Skf  SAF Ik skyttesekt 
Stockholms Spårv Ss Södertälje Poliskårs S&If Tornet Skf 

 
9. Årsrapport för 1995. 
 

Trots att förbundet utsänt påminnelse saknas årsrapport fortfarande från några föreningar. 
Följande föreningar saknas: 

 
FOA Skf   Ormens Skf   ROSIS 
Riksbankens Skf  SAF Ik Skyttesektion Stockholms Spårvägars Ss 
Södertälje Poliskårs S&If 

 
 
 
 Styrelsen. 


