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1. FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE DEN 5 JUNI

Ett antal viktiga beslut fattades på årsmötet, och gäller från 1/1 år 2000:
- Skyttemärken: återgång till den gamla bestämmelsen = 1 märke/år. Innebär att erhål-

lande av guldmärket – och därmed klassning till 2:an – först kan ske år 3. (Fordringarna
kan dock avläggas år 2).

- Samtliga Pistolskyttekortsinnehavare skall erhålla tidningen NP 6 ggr/år och betala
75:- för den.  Uppbörden ombesörjs av föreningen. Övriga (frivilliga) prenumeranter
betalar 120:-/år.

- ”Aktiv skytt” –begreppet utvidgas och omfattar nu alla vapenägare + alla som avlossat
ett skott under redovisningsåret! Föreningen betalar fortfarande 30:- för ”aktiv skytt”.

- Föreningens fasta avgift till förbundet höjs till 800:-/år (dubblering).
- Att utreda om det praktiska/lämpliga i att förse Pistolskyttekortet med ett klistermärke för

att visa att skytt fullgjort sina (ekonomiska?) plikter till föreningen.
- Piplängdsbegränsningen togs bort. Skytt med med kortpipigt vapen får i fortsättningen

delta i de vapenklasser som vapnet i övrigt uppfyller kraven för. Någon ny vapenklass
skapas sålunda inte.

- Nya normalstadgar för förening (och krets) antogs. Det förslag som utskickats på remiss
omarbetades efteråt av jurist från Sportskytteförbundet och kom att väl överensstämma
med deras normalstadga. Normalstadgorna kommer att utsändas så snart Förbundsstyrel-
sen fastslagit vilka stadgar som får förändras.

- Begränsningen i antalet starter till Rikstävlingen på hemortens banor slopades.
- Standardmedalj för luftpistolskytte efter samma regler som standardmedalj i banskytte

infördes. Denna nya standardmedalj är dock inte SM-kvalificerande!

2. DE NYA AVGIFTERNA TILL FÖRBUND OCH KRETS

Förbundet: som ovan nämndes, höjs den fasta avgiften till 800:-/år och förening. Utvidgningen
av begreppet ”aktiv skytt”, att förutom den tidigare betydelsen (varje skytt som avlossat ett skott
under redovisningsåret) även redovisa alla vapenägare i föreningen. Föreningen skall alltså
kategorisera medlemmarna, förslagsvis på följande sätt:

1. Alla som avlossat minst ett skott under året (vapenägare/ej vapenägare) 30:-/medlem
2. Alla kända vapenägare minus punkt 1 ovan. 30:-/medlem
3. Alla övriga (ej kända som vapenägare) ingen avgift
4. Alla med pistolskyttekort (vapenägare/ej vapenägare. +   75:-/medlem

Ovanstående höjningar har införts för att dels uppfylla kravet Förbundet känner att på ett effektivt
sätt kunna informera sina medlemmar, dels för att sätta stopp för den dåliga ekonomin (ett för
vart år ökande underskott – bl.a. p.g.a. minskade bidrag och ökande kostnader - som balanserats
från reservfonder, etc). Alternativet skulle ha varit att lägga ner tidningen Nationellt Pistolskytte,
vilket ingen av de närvarande delegaterna såg som ett reellt eller ens önskvärt alternativ (NP står
dessutom bara för en del av underskottet, och är en mycket bra tidning i dag).

Det tråkiga är nu att ett krångligare redovisningssystem har påtvingats föreningarna, där de likt
trollkarlen skall plocka fram en för publiken okänd storhet (vapenägarna).  Olikt trollkarlen, som
vet vad som finns i hatten, känner troligen inte föreningarna till vilka som är vapenägare bland de
icke aktiva. Stockholmskretsen ansåg Förbundsförslaget dåligt och lade fram ett eget förslag på
årsmötet (med samma inkomsttäckning för Förbundet) och som innebar en mycket enklare redo-
visning. Förslaget röstades dock ner av så gott som alla övriga delegater.

Stockholmskretsen har (på eget initiativ) tagit fram en beräkningsmall för att ge en möjlighet för
föreningarna att så snart som möjligt kunna beräkna sina avgifter. Med mallen följer ett beräk-
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ningsexempel, tagit från Kallhälls Pistolklubb (med styrelsens godkännande) gällande föregående
års redovisning, omsatt med de nya avgifterna.
Kretsen: Kretsstyrelsen har på sitt ordinarie möte 99-08-23 diskuterat hur Kretsen bör ställa sig
till den uppkomna situationen. Den allmänna åsikten var, att Kretsen inte bör ”åka snålskjuts”
p.g.a. Förbundets förändring av aktiv-begreppet (= fler aktiva). Förslag kommer att bearbetas och
föreläggas årsmötet år 2000.

3. FÖRBUNDETS RÅDSLAGSMATERIAL

Samtliga föreningar skall i mitten september 1999 ha fått det s.k. Rådslagsmaterialet:
- Curt Sjöös utredning (med förslag till ny organisation)
- Rådslagsmaterial med diskussionsfrågor
- Enkät, som senast 99-12-01 skickas till SISU.

Om Ni som förening inte har fått detta material, hör av Er snarast till Förbundet!

DETTA ÄR ER CHANS ATT PÅVERKA BILDANDET/AVSLÅENDET AV EN FRAMTIDA
GEMENSAM TOPPORGANISATION! BESVARA ENKÄTEN!

4. KANDIDATER TILL KRETSENS FÖRTJÄNSTTECKEN

Kretsens förtjänstmedalj "kan tillerkännas den, som medlem av till kretsen ansluten förening på
ett förtjänstfullt sätt verkat till fromma för skyttet med tjänstepistol eller som i övrigt gjort sig
förtjänt av Kretsens tacksamhet." (Se medaljreglementet i matrikeln). Framställan om förtjänst-
tecken sker på särskild blankett som kan beställas från kretssekreteraren.
Förtjänstmedaljen bekostas delvis av föreningen med 400:-/st, oavsett valör.
Blanketten för framställan finns också utlagd på Kretsens hemsida, där den kan laddas hem i
Adobe Acrobat Reader–format (pdf-format).
Blanketten skall insändas till kretssekreteraren före den 15 november.

5. KURSINBJUDAN HÖSTEN 1999

Bifogat finns inbjudan till följande kurs: - Föreningsexaminatorskurs för Pistolskyttekortet

Kontakta kretssekreteraren om ytterligare anmälningsblanketter behövs!
Kursinbjudan finns också utlagd på Kretsens hemsida, där anmälningsblanketten kan laddas hem
i Adobe Acrobat Reader–format (pdf-format).

6. ENKÄT/KURSFÖRFRÅGAN TILL FÖRENINGARNA

För att få veta Ert önskemål/behov av kurser inför år 2000, har vi bifogat en enkät som vi önskar
åter så snart som möjligt. Om det i enkäten saknas en kurs som Ni önskar, skriv upp det på
enkätblankettens baksida!
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7. SM-SUVERÄNERNA

Så har dom gjort det igen!  Jag menar nu inte att arrangörerna har lyckats igen!

Nej, Atlas Copco Pk har åter bevisat att dom är Sveriges bästa klubb! En liten klubb med bara
34 aktiva (137 medlemmar 1998) har för andra året i rad befäst sin ställning!

20 av deltagarna tog 21 medaljer. 2 guld och 2 brons individuellt! 2 guld, 3 silver och 1 brons i
lag! Förutom alla standardmedaljer. EN PRESTATION! VI BER ATT FÅ GRATULERA!

8. INTERNET OCH HEMSIDAN

Av Kretsens idag 108 föreningar har 20 st Internet-hemsidor. Av dessa 20 föreningar är det
endast 14 som har en länk (hänvisning) Stockholms Pistolskyttekrets hemsida!
Uppmaning: Tala om på Er hemsida att Ni tillhör Stockholms Pistolskyttekrets och Svenska
Pistolskytteförbundet, samt upprätta en länk till dessa organisationer! Hur skall annars Era med-
lemmar (och andra intresserade) få information snabbt?

Tävlingsarrangörer: Kretsen kan lägga ut såväl inbjudan som anmälningsblanketter på Kretsens
hemsida! Förutsättningen är att Ni förser oss med inbjudan/blankett i dataform ex. på diskett
eller via e-mail. På det viset kan vi snabbt informera såväl våra egna som utomstående skyttar
om Er tävling. Intresserad kan då läsa inbjudan i klartext och ladda hem inbjudan och anmäl-
ningsblankett i pdf-format (utan risk för virus)! Detta någon dag efter vi erhållit underlaget!

Ni skall veta att i många föreningar brister det i informationen mellan styrelse och medlem! Trots
telefonkedja och anslagstavla i klubblokalen är det i många fall bara någon dag mellan kännedom
om en tävling och sista anmälningsdag inom föreningen! I dag är det dessutom i praktiken en
vecka från postad B-försändelse till mottagare!
Detta kan vara en av orsakerna till det minskade tävlingsdeltagandet!

9. SKAMPÅLEN

Följande föreningar har varken lämnat årsrapport eller betalt Kretsavgift:

- 01-190 Boo Skytteförening
- 01-516 Försvarets Forskningsanstalt (FOA) Skf
- 01-371 Hemvärnets Stridsskolas Skf (HVSS)
- 01-421 Ormens Skytteförening
- 01-183 Stockholms Duellskytteförening

För dessa fem föreningar har tillställts Förbundet en begäran om uteslutning.

Följande förening har inte lämnat årsrapport men betalt Kretsavgift:

- 01-189 Täby-Viggbyholm Ö Ryds Skf

Följande föreningar har inte betalt Kretsavgift men lämnat årsrapport:

- 01-693 Pistolskytteklubben AGA
- 01-457 Wasa Pistolskytteförening
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10. 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: kansli@pistolskytte.org pistol@skyttekretsen.se
Hemsida: http://www.pistolskytte.org/ 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


