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Vi beklagar att detta Kretsmeddelande försenats. Detta beror på den osedvanligt långa behandlings-
tiden för årsmötesprotokollets undertecknande (ca 1 månad). Först den 12 maj fick sekreteraren 
tillbaka protokollet. 
 
     
1. PROTOKOLL FRÅN KRETSENS ÅRSMÖTE 
 

De av Kretsstyrelsens medlemmar som ställde upp för omval, omvaldes också.  Styrelsen fick 
också två nya medlemmar: Jan-Åke Liljegren, ledamot (Bromma Pk) och Hans Arenpalm, 
suppleant (Kallhälls Pk). 
 
Vid efterföljande styrelsemöte, konstituerades styrelsen enligt bilaga. Några större förändringar 
har som synes inte skett. 
 
Jan-Åke Liljegren utsågs till utbildningsledare. Stig Arksand , som tidigare innehaft denna post 
och tyvärr fått ”dra lasset” ensam, utsågs till biträdande utbildningsledare. 
 
Björn Segendorff avsade sig, före årsmötet, posten som 2:e skyttesekreterare, p.g.a. att han åker 
till USA en längre tid. Thomas Beck – tidigare suppleant – övertog denna post. Björn utsågs som 
adjungerad i Kretsstyrelsen. 
 
Båda motionerna antogs, den ena med smärre ändringar (se bilagan ”Protokoll från årsmöte ..”). 
  

 
 
2. RANKINGLISTORNA 
 

Den tidigare utsända Förvaltningsberättelsen kom att innehålla en något felaktig redovisning 
avseende Rankinglistan för fält. För de första 42 placeringarna innebär det ingen förändring 
förutom poängtillägg i tre fall (totalt har 5 skyttar av 129 erhållit poängtillägg och 1 skytt flyttats 
upp till 43:e plats – efterföljande ner en plats). Den rättade rankinglistan bifogas. 
 
Fr.o.m. 1999 handhas Rankinglistorna av Thomas Beck (2:e skyttesekreterare i Kretsstyrelsen). 

 
 
 

3. SKJUTBANEFRÅGAN 
 

För att få en uppfattning om hur de föreningar, som tidigare haft Kaknäs som hemmabana, lyckats 
i sina försök att erhålla en ersättningsbana , tillställdes samtliga 18 föreningar en enkät. 
 
Endast 8 föreningar har till dags datum (99-05-12) besvarat enkäten. Av dessa hade 4 lyckats 
erhålla ersättningsbana – dock var ingen nöjd med alternativet (för få skjuttider – för sällan). 
 
I framtiden kan vi förvänta oss ett ökat intresse från kommunerna i miljöfrågor vad avser våra 
skjutbanor. Vi har nämligen fått en ny Miljölag som börjat gälla från årsskiftet i år. I den nya 
Miljölagen stadgas bl.a. kravet på anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet – och där har våra 
skjutbanor inklassats (i huvudsak p.g.a. buller och blydeponering). Anmälan skall överlämnas till 
resp. kommun, som i lagen har inventeringsansvaret. 
Före den 31 december år 2000 skall sådan anmälan ha insänts till kommunal nämnd. 
 
Den som är intresserad – och har tillgång till Internet – kan via länkar på Kretsens hemsida (se 
adress i punkt 6 nedan) läsa om och i miljölagen! 
 
Åter igen: Vi vill få information så snart ett hot uppstår mot en skjutbana inom Kretsen! Ju 
tidigare desto bättre. Med hot menar vi även nypålagda skjuttidsbegränsningar, klagomål från 
närboende, etc. 
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4. INTERNET OCH MAIL 
 

Ni föreningar som har hemsida: Glöm inte att anmäla förändringar till Kretsens sekreterare. Det 
är inte roligt att hitta en länk som slutar i tomma intet.  Anmäl gärna om Ni har något intressant, 
som är värt att länka från Kretsens hemsida! Ni får säkert fler besökare på köpet! 
Ni som tänker skaffa egen hemsida: Vi ställer gärna upp med tips och hjälp så långt vi kan! 
 
Ett av de mest användbara kommunikationsmedlen som Internet fört med sig är mail. Med mail 
kan vi så gott som omedelbart sända varandra meddelanden och/eller filer (i form av ex. Word- 
eller Exceldokument, filmklipp, bilder, etc.). Här finns pengar att tjäna för alla, genom att minska 
portokostnaderna. 
Jämför tid och kostnader: 
Föreningsbrev: 100g kostar  3:50 och tar minimum 3 dagar exkl. postningsdag. 
Ordinarie brev: 100g kostar 10:- och tar minimum 1 dag exkl. postningsdag. 
Mail                 : 100 Kb fil kostar ca 60 öre och är framme på några minuter . Och detta oavsett 

hur många som mailet skickas till!  
 
 
Alla som har tillgång till dator kan gratis skaffa en mail-adress (och även Internet-abonnemang). 
Gratis mail-konto: Gå in på Passagen (http://www.passagen.se).  Där finns – förutom Passagen 
själv – ett tiotal kontogivare med resp. länkar till sina hemsidor. 
Gratis Internet-abonnemang: Ex BIP – Bottnia Internet Provider AB (http://www.gratisinternet.nu).  
Det finns flera av ovanstående karaktär. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med tips! 
 
Vi ber alla föreningar som har en mail-adress att kontakta Kretsens sekreterare och meddela Er 
mail-adress. Ange om Ni tillåter att adressen läggs ut på Kretsens hemsida (under klubbar). 
Meddela också vilka fil- och versionsformat Ni kan ta emot bifogade filer i. Målet är att få med så 
många mail-adresser som möjligt i årets Matrikel. 
 
 
 
 

5. KRETSINFORMATION 
 

Vid styrelsemötet 99-04-26 utsågs Hans Arenpalm till Kretsens miljösamordnare. 
 
Utbildning: Om det finns intresse att lära sig hantera datorer, programvaror och internet, skulle 
Kretsen kunna arrangera utbildningar i datakunskap. En första grundläggande kurs skulle kunna 
anordnas redan i höst. 
Anmäl Ert intresse! Hör gärna av Er med önskemål om andra kurser! 
 
Kretsens Serietävling: Thomas Beck har framlagt följande förslag: 

Handikapptolk får ju i dag endast användas i vapengrupp A. Ändra reglerna till nästa år, så 
att handikapptolk (inre ringen) även får användas i vapengrupp B. Detta för att öka intresset 
i denna grupp. 
 
Hör av Er till Kretsens sekreterare och framför Era åsikter om förslaget! 

 
Förbundet: beslut har fattats att förelägga årsmötet förslaget, att tidningen NP skall bli ett 
obligatorium för medlemmarna fr.o.m. år 2000. Förbundet har en upplysningsskyldighet till alla 
medlemmar, som man hittills inte lyckats uppnå. Samtidigt lägger man förslag om ett vidgande av 
begreppet ”aktiv medlem”, som förmodligen kommer att utgå (ersätts av endast ”medlem”?). 
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6. 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 
7. SKAMPÅLEN 

 
Följande 12 föreningar har ej fullföljt sina skyldigheter att avlämna årsrapport för 1998 resp. 
betala Kretsavgift för 1999. 
 
Förening nr Ej lämnat rapport Ej betalt avgift 
 
Boo Skf  Pistolsektionen 01-190 X X 
Försvarets Forskn.anstalt Skf 01-516 X X 
HVSS skytteförening 01-371 X X 
Kaknäs Skytteförening 01-345  X 
Musköbasens Skf 01-069 X  
Ormens Skytteförening 01-421 X X 
Pistolklubben AGA 01-693  X 
Skarp 7 Pistolskytteklubb 01-715  X 
Sthlms Duellskytteförening 01-299 X X 
Täby-Viggbyholm Ö Ryds Sf 01-189 X  
Vallentuna Pistolskytteklubb 01-172 X  
Wasa Pistolskytteförening 01-457 X (senast 1995) X 
 
Kretsstyrelsen har nu tröttnat på dessa (år efter år) återkommande föreningar! Det 
beslöts således på ordinarie styrelsemötet 99-04-26, att tillskriva Svenska Pistolskytte-
förbundet en rekommendation om uteslutning för de föreningar som ovan 
markerats med fet stil. 
Övriga föreningar ovan tillskrivs med hot om uteslutning såvida inte 
rapportering/avgift insänts senast 15 maj. 
 
Oavsett om verksamhet förekommit eller ej, skall årsrapport inlämnas! 
 


