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1. Kallelse till kretsmöte. 
 

Föreningar tillhörande Stockholms Pistolskyttekrets kallas härmed till ordinarie kretsmöte 
onsdagen den 20 mars 1997 kl 19:00. 

 
Vi vill särskilt betona att alla medlemmar, i klubbar anslutna till kretsen, är 
välkomna på mötet. 

 
Plats: Militärhögskolans samlingssal, Valhallavägen 117, Stockholm. Närmaste T-banestation: 
Stadion 

 
Fullmakt för föreningsombud skall medföras. Rösträtt utövas endast av närvarande ombud från 
föreningen. Klipp loss och använd gärna blanketten nedan. 

 
./. Föredragningslista, förvaltningsberättelse, prislista från 1996 års kretsmästerskap bifogas. 
 

Utdelning av förtjänstmedaljer, priser för serietävlingen samt diplom till de 10 bästa i ranking-
listorna i anslutning till kretsmötet. 

 
Efter mötet omkr 21:00 serveras supé, bestående av tre sandwichar, kycklingfilé med sockerärter 
och svampsås samt vaniljglass med hallonspegel, vin eller starköl och kaffe i Militärhögskolans 
restaurang till en kostnad av 150 kr. Baren är öppen före och efter maten. 

 
OBS! Anmälan sker genom att sätta in 150:- per person på postgirokonto 19 40 40-2 
senast den 14/3. Ange "Årsmöte" på talongen. 

 
2. Bärande av förtjänstmedalj vid kretsmötet. 
 

Vid kretsmötet rekommenderas att förtjänstmedalj från Stockholms Pistolskyttekrets och 
Svenska Pistolskytteförbundet bärs. 

 
 
 



3. Nu finns kretsen på Internet. 
 

Besök kretsens hemsida på Internet! URL är http://home3.swipnet.se/~w-35519. Där infor-
merar vi om skjutprogram, rankinglistor, utbildningsprogram och mycket annat. 

 
4. Motioner. 
 
./. Sex motioner har inkommit till kretsmötet. 
 

Motion 1 från Pistolklubbarna Salem och Atlas Copco angående enhetliga tolkningsregler. 
 

Kretsstyrelsen föreslår att motionen avslås. När vi skjuter på den internationella tavlan skall 
internationella regler användas. 

 
Motion 2 från Kretsstyrelsen angående regler och förtydliganden för banläggare i fältskytte. 

 
Kretsstyrelsen föreslår att motionen antas och förs vidare till förbundets årsmöte som kretsens 
egen. 

 
Motion 3 från Kretsstyrelsen angående markeringsförfarande vid banskjutning. 

 
Kretsstyrelsen föreslår att motionen antas och förs vidare till förbundets årsmöte som kretsens 
egen. 

 
Motion 4 från Stockholmspolisens Skytteförening angående medaljer och tävlingstid för 
Rikstävlingen på Hemortens Banor. 

 
Kretsstyrelsen föreslår att motionen antas och förs vidare till förbundets årsmöte som kretsens 
egen. 

 
Motion 5 från Johan Karlsson, Pistolklubben Central angående förslag till ny skytteform: 
Snabbfältskytte. 

 
Kretsstyrelsen föreslår att motionen återremitteras till förslagsställaren för genomarbetning 
för att eventuellt tas upp vid ett senare tillfälle. Provverksamhet bör först genomföras. 

 
Motion 6 från Atlas Copco Pistolklubb angående reglering av särskjutningens genomförande 
vid mästerskapstävling i fältskjutning. 

 
Kretsstyrelsen föreslår att motionen kan tjäna som en rekommendation för arrangörer som 
vill genomföra särskjutningen under mer finalartade former, men kan inte tillstyrka att 
motionen förs vidare till förbundsmötet. 

 
5. Årsrapporterna. 
 

Årets statistik när det gäller insändandet av årsrapporterna är dystrare än vanligt. Så många 
som 25 av kretsens föreningar har inte lyckats sammanställa årsrapporten och sända in den 
till kretsen till dags dato. Trots att vi skickat ut en skrivelse till de föreningar som saknas, har 
resultatet av den påminnelsen varit klent. Man börjar ju undra vad som felas. "Piskan" med 
förseningsavgift fungerade under något år men tydligen har verkan av detta nu klingat av. 
Antingen är man med i förbundet och då redovisar man sin verksamhet i tid, eller så har man 
ingen verksamhet och då behöver man inte vara med i förbundet. Ofta är det samma 



föreningar som år från år inte klarar av att rapportera sin verksamhet. 
 

Man säger ju att en förening inte är bättre än sin styrelse. Kanske behöver man byta ut 
styrelserna på en del håll? 

 
Det är synnerligen viktigt att klubbarna rapporterar sin verksamhet. Kretsens röstetal vid för-
bundsmötet baseras på redovisat antal aktiva medlemmar, samt att redovisade medlemmar  
försäkras av förbundet. Rapporten skall vara insänd till kretsen senast den 31/1. Kretsen har 
beslutat att ta ut en förseningsavgift om 150 kr för rapporter som ankommer efter fastställt 
datum. Finns Din klubb med på listan nedan, se till att rapporten insänds omgående. Har 
blanketterna förkommit kan nya erhållas från förbundet. Det går också att hämta ned 
blanketterna som filer från förbundets hemsida på Internet. URL är 
http://www.algonet.se/~spsf. 

 
Alfa Laval Pistolskytteklubb 
Artemis Skytteförening 
Artillerigårdens Pistolskytteklubb 
Hemvärnets Stridsskolas Skytteförening 
IBM klubben Pistolsektionen 
Kaknäs Skytteförening 
Magnumsällskapet 
Militärstabernas Skytte- och Idrottsförening 
Norrortspolisens Idrottsförening 
Ormens Skytteförening 
Pistolklubben Allskytte 
Pistolskytteklubben AGA 
Polishögskolans Idrotts- och Skytteförening 

Reservofficerssällskapet i Stockholm 
Skytteföreningen Allians 
Solna Hemvärn Skytteförening 
Stockholms Luftvärnsförenings Skytteklubb 
Stockholms Spårvägars Skyttesällskap 
Svenska Shell Pistolskytteklubb 
Sveriges Radios Pistolskytteklubb Stockholm 
Södertälje Poliskårs Skytte- & Idrottsförening 
Taxi Pistolskytteklubb 
Tidnings Tryckarnas Pistolskytteklubb 
Täby Skytteförening Pistolsektionen 
Wasa Pistolskytteförening 

 Kretsstyrelsen 
 
 
 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FULLMAKT 
 
 
 
För _______________________  att representera __________________________ 
       Namn             Klubb/Förening 
 
vid Stockholms Pistolskyttekrets årsmöte den 20/3 1997. 
 
 
 
_______________________________________ 
ordförande/sekreterare 


