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1. FÖRBUNDSFÖRSLAG: NYA STADGAR FÖR KRETSAR OCH KLUBBAR

Svenska Pistolskytteförbundet har skickat ut förslag på nya stadgar. Styrelsen för Stockholms
Pistolskyttekrets beslöt på ordinarie styrelsemöte 98-04-20, att stadgeförslagen skall sändas ut på
remiss till samtliga anslutna klubbar som inlämnat årsrapport för 1997.

Arbetsgång: - Diskussionsforum på Förbundsårsmötet 6 juni 1998
- Kretsarna lämnar remissvar till Förbundskansliet senast 31 augisti 1998
- Redovisas för Förbundsstyrelsen i november 1998
- Förbundsårsmötet 1999 beslutar?

REMISSVAR SKALL VARA KRETSEN TILLHANDA SENAST 98-06-31.

Läs noga igenom stadgeförslagen! Även de som gäller Kretsar! Kretsstadgarna påverkar även
klubbarna (i första hand ekonomiskt – men även verksamhetsmässigt).
Det kompletta utskicket från förbundet återfinns som bilaga till detta Kretsmeddelande.

2. PROTOKOLL FRÅN KRETSENS ÅRSMÖTE

Inget direkt upphetsande. Kretsstyrelsen omvaldes i sin helhet.
Endast en motion antogs till Förbundets årsmöte som Kretsens egen (Gunnar Johnsons avseende
vandringspriser i SM).
L.o.S. FBU föreslog en höjning av avgiften för Kretstävling från 30:- till 40:-. Frågan hänsköts
till ordinarie Kretsstyrelsemöte. Beslut har fattats om denna höjning (se nedan).
Protokollet bifogas som bilaga.

3. AVGIFTSHÖJNING FÖR KRETSTÄVLINGAR.

Kretsstyrelsen beslutade på ordinarie möte 98-04-20, att avgiften för Kretstävling höjs från 30:-
till 40:-/start samt för Kretsmästerskap från 60:- till 70:-/start. Lagavgiften (60:-/start) kvarstår
oförändrad (bedöms inte medföra något större extra-arbete).
Ovanstående höjningar gäller fr.o.m. 1998-07-01 (såväl för ban som för fält).

4. INTERNET OCH KRETSENS HEMSIDA.

Kretsens Hemsida uppdateras numera kontinuerligt med rankinglistor, resultat från serietävlin-
gen, sammanfattningar av inbjudningar, nyheter, etc.

Jag efterlyste i förra Kretsmeddelandet kommentarer från skyttar avseende resultatredovisning på
Internet. Inte en enda kommentar har inkommit.
På hörsägen skickade jag ett e-mail till en skytt som sades vilja slippa figurera på Internet med
sitt namn. Han hade numera ingen invändning mot detta.

Min slutsats är: Det torde inte finnas något motstånd mot publicering av resultatlistor på
Kretsens hemsida!

Förslag: Låt oss på prov redovisa resultatlistor på Kretsens Hemsida! Kommentarer önskas!
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5. REKOMMENDATION OM UTESLUTNING

Kretsstyrelsen beslutade på ordinarie möte 98-04-20, att föreningar som inte – efter påminnelse –
inkommit med Årsrapport och Kretsavgift senast till Kretsstyrelsemötet 98-05-25, kommer att
överlämnas till Svenska Pistolskytteförbundet med rekommendation om uteslutning.

Förbundets Verkställande Utskott har beslutat samma sak i sammanträde 98-02-18. Samtidigt
beslöt VU att Polisen skall underrättas när en förening beviljats utträde resp uteslutits ur Förbun-
det.

För vidare upplysning: se ”Skampålen”!

6. PROBLEMET ”SNUBBY”-SKYTTE

Målar Förbundet in sig i ett hörn? Nya former av skytte verkar sällan passa in i Förbundets
verksamhet. Om den nya skytteformen växer sig stark – och inte finner sig i Förbundets bannor -
får man problem. Historiskt sett har man tvingat nya former av skytte att bilda egna nya förbund.

Nu är det dags igen – ”Snubby”-skyttar. Man har ”skjutit in sig” på vapentypen (kortpipig
revolver), och när man funnit att den trots allt följde reglerna, ändrade man på dessa (nya stad-
gar).
I stället för att ta in skytteformen under en provperiod, har man givit myndigheterna fel signaler
genom att öppet ta avstånd från vapentypen och hota om sanktioner mot klubbar som inte följer
Förbundets regler.

Man kan ju fantisera om utvecklingen av svenskt nationellt skytte. Om inte Förbundet alls
accepterat nya former av skytte, hade vi i dag stått i hatt, trenchcoat och äppelknyckarbrallor och
skjutit på den gamla precisionstavlan på 30 m avstånd, allihop? Hur många hade vi då varit?

Det måste väl vara bättre med en gemensam stark skytterörelse under kontrollerade former, än
ett antal utstötta ”frikårister”?

7. SKAMPÅLEN

Tyvärr hamnade 2 föreningar på ”Skampålen”-listan trots att dom lämnat in Årsrapport i
tid.Tyvärr lämnade dom inte in rapporterna till Kretsen (som brukligt är) utan direkt till
Förbundet., vilket vi inte får kännedom om! Dessa 2 föreningar är:

- 01-444 Magnumsällskapet
- 01-692 Grödinge Psk

Följande föreningar har fortfarande inte lämnat årsrapport eller betalt Kretsavgift:

- 01-069 Musköbasens Skf
- 01-153 Militärstabernas Sk- & If
- 01-457 Wasa Psf
- 01-505 Polishögskolans I&Sf

Följande föreningar har inte lämnat årsrapport men betalt Kretsavgift (vitsen med det?):

- 01-369 Tidnings Tryckarnas Psk
- 01-417 Salems PK
- 01-516 Försvarets Forskn.anstalt Skf
- 01-693 Pk AGA
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Följande föreningar har lämnat årsrapport men inte betalt Kretsavgift (vitsen med det??):

- 01-140 Riksbankens Skf
- 01-190 Boo Skf Pistolsekt.
- 01-371 HVSS
- 01-555 Tornet Sf
- 01-658 Skf Allians

150:- i förseningsavgift är uppenbarligen för lite! Förslag kommer att ställas om dubblering av
förseningsavgifterna efter x månader!

8. ADRESSER TILL FÖRBUND OCH KRETS.

Svenska Pistolskytteförbundet Stockholms Pistolskyttekrets
Box 5435 Industrigatan 10
114 84  Stockholm 112 46  Stockholm

Tel: 08-788 99 80 08-651 50 15
Fax: 08-788 99 86 08-651 50 15

E-mail: spsf@algonet.se pistol@skyttekretsen.se
Hemsida: http://www.algonet.se/~spsf/ http://home3.swipnet.se/~w-35519

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  : 070-856 31 31
Fax        : 08-580 124 97
E-mail   : lars.lundqvist@essinge-eltj.se


