
Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets
ordinarie årsmöte 2000-03-23 i Militärhögskolans
lokaler Valhallavägen 117, Stockholm

31 föreningar var representerade med sammanlagt 35 röster.

§ 1.
Mötets öppnande Stockholms Pistolskyttekrets’ ordförande,  Christer Westin, hälsade alla välkomna och

förklarade årsmötet för det 57:e verksamhetsåret öppnat.

Efter detta utdelades Stockholms Pistolskyttekrets Förtjänstmedalj till följande:
- Nr 84 i GULD till Jan Eriksson, Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb.
- Nr 85 i GULD till Sten-Erik Kassmo, Stockholmspolisens Skytteförening.
- Nr 396 i SILVER till Stig Arksand, Katarina Pistolskytteförening.
- Nr 397 i SILVER till Jonny Bygdeman, Stockholm Amatör Förening.
- Nr 398 i SILVER till Thomas Karlsson, LV3 Skytteförening
- Nr 399 i SILVER till Bo Klingborn, Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb.
- Nr 400 i SILVER till Urban Nilsson, Stockholm Amatör Förening.
- Nr 401 i SILVER till Lennart Pree, Stockholm Amatör Förening.
- Nr 402 i SILVER till Carl-Erik Wikstedt, Stockholm Amatör Förening.

Christer Westin gav därefter en sammanfattning av de viktigaste händelserna som
inträffat samt de som kommer att påverka verksamheten under år 2000:
- Organisationsutredningen, där SISU sammanställt svaren, från den under 1999

utsända, enkäten. Med en medelsvarsfrekvens på ca 25% (max 28% från Skytte-
UO och min 19% från FSR), ansåg majoriteten att:

- ett samgående var önskvärt
- sektionsindelning av verksamheten var lämplig
- anslutning till Riksidrottsförbundet borde ske
- den nya organisationen var en frivillig försvarsorganisation
- föreningarnas interna struktur lämnades ifred samt slutligen
- en ekonomisk konsekvensutredning tillsattes.

En av årsmötesdelegaterna påpekade det vanskliga i att dra slutsatser från enkäten,
eftersom svarsfrekvensen var så låg.

- Centrala kanslierna flyttar samman på ”Artillerigården” under hösten.
- Järvafältets avveckling. De tidigare förhandlingarna mellan militären och Akade-

miska Hus (avknoppning från Byggnadsstyrelsen) har gått i stå. Motparten önskar
ett avträdande före 2008 utan ekonomisk ersättning, synes det.

- Skanåkerhallen: Christer Westins förslag om en central skyttehall i Stockholm,
kommer att föreläggas borgarrådet Alf Samuelsson fredagen den 31 mars,
tillsammans med Ragnar Skanåker. Tanken är att skytterörelsen skall äga och
förvalta hallen, medan kommunen förväntas ställa upp med lämpliga lokaler
och/eller mark.

- Kretslokalen har uppsagts med begäran om 80%-ig hyreshöjning, vilket styrelsen
inte kunnat acceptera, varför avflyttning beräknas ske senast i augusti/september.
Alternativa lokaliseringar är K1 på Lidingövägen och ”Artillerigården”, där det
dock är utrymmesbrist.

§ 2.
Ordförande Till ordförande för mötet valdes Christer Westin.

§ 3.
Justeringsmän Till justeringsmän, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, valdes



Henrik Käck, Atlas Copco Pistolklubb och  Ove Andersson, Upplands Väsby Pistol-
klubb.

§ 4.
Justering röstlängd 31 föreningar med sammanlagt 35 röster godkändes, samt Kretsstyrelsen med 10

röster. Summa 45 röster.

§ 5.
Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 6.
Förvaltnings- Verksamhetsberättelsen för 1999,  som varit  utsänd  med  kallelsen,  genomgicks 

fram
berättelse t.o.m. punkt 23 och godkändes, på begäran, fram till ekonomiredovisningen. Då

revisorerna hade förelagt årsmötet, en från styrelsen avvikande ekonomisk redovisning,
bad ordföranden årsmötet att avvakta med slutligt godkännande av verksamhets-
berättelsen till efter revisionsberättelsen.

§ 7.
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ralph Salvesen. Den avvikande meningen

låg i, att revisorerna ansåg att aktierna skulle redovisas till sitt  börsvärde per den
31/12, medan styrelsen hävdade att anskaffningsvärdet skulle gälla. Eftersom
börsvärdet är ett fiktivvärde för innehavet, ansåg styrelsen att  försiktighetsprincipen
var gällande enligt god redovisningssed (kontrollerat med andra revisorer). Med det
börsvärde som gällde per 31/12 1999, visade verksamheten på en hög vinst, medan
verkligheten visade på en förlust. Styrelsen ansåg att börsvärdet kan redovisas separat.

Revisor Salvesen meddelade att, han efter det att revisionsrapporten utfärdats, hade
kontaktat FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), och därvid fått veta, att det
styrelsen hävdade, var god redovisningssed.
Han anslöt sig därför till styrelsens uppfattning om aktiernas värdering. Eftersom
revisorerna i övrigt inget hade att anmärka på i revisionsrapporten, föreslog han an-
svarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattade.

På fråga från ordföranden, beslöt årsmötet enhälligt, att värderingsprincipen för
aktieinnehavet i bokföringen - och därmed årsrapporteringen - skulle vara  anskaff-
ningsvärdet, med tillägget att börsvärdet redovisas separat.

§ 8.
Balans- och Den av styrelsen uppgjorda balansräkningen som redovisats i den utsända Verksam-
Resultaträkning hetsberättelsen  fastställdes av årsmötet.  Efter fortsatt  genomgång  av verksamhetsbe-

rättelsen, godkändes denna av mötet, och lades till handlingarna

§ 9.
Ansvarsfrihet Mötet beslutade i enlighet med revisorsförslaget att ge styrelsen ansvarsfrihet för den

tid revisionen omfattade.

§10.
Motioner 1. Från  Katarina Pistolskytteförening:  ”Motion avseende NP-obligatorium alternativt

att intresserade skyttar kan få  NP till samma pris som Pistolskyttekortsinnehavare
(75:-)”.

Diskussion uppstod, där det bl.a. framkom:
- starka önskemål om att tidningen skall utsändas anonymt (bl.a. Borgens

Skyttegille och Stockholm Amatör Förening)
- att uppgifter från det skapade prenumerationsregistret ej får säljas
- att de som så önskar skall kunna avsäga sig NP-utsändande
- osäkerhet vad Kretsstyrelsen egentligen avsett med sitt tillstyrkande.



Ordföranden meddelade att samtliga synpunkter skulle meddelas Förbundet samt att
styrelsen avsett tillstyrkande av punkten ”övriga medlemmars rätt att få köpa NP för
75:-”

Mötet beslutade att anta punkt nr 2 av motionen, att föras upp på Förbundets
årsmöte som Kretsens egen.

2. Från Stockholmspolisens Skytteförening: ”Motion 1: Att vid skid- och springskytte
vapnet skall vara hölstrat annorstädes än vid skjut- eller annan anvisad plats”

Mötet beslutade att anta motionen,  att  föras  upp  på  Förbundets årsmöte
som Kretsens egen.

3. Från Stockholmspolisens Skytteförening: ”Motion 2: Att införa ny klass ”H65” vid
skid- och springskytte”. Klassen skall gälla skyttar fr.o.m. 65 år.

Mötet beslutade att anta motionen,  att  föras  upp  på  Förbundets årsmöte
som Kretsens egen.

4. Från Stockholmspolisens Skytteförening: ”Motion 3: Att vid fältskytte vapnet skall
vara hölstrat annorstädes än vid skjut- eller annan anvisad plats”

Diskussion uppstod för och emot, och när röstning genomförts begärdes votering.
Voteringen uföll med 16 röster för motionen och 20 röster emot.

Mötet beslutade därmed att avslå motionen.

§ 11.
Budget Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 2000 (utdelat till ombuden

på plats) fastställdes av årsmötet.

§ 12.
Val av ordförande Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte omvaldes Christer Westin.

§ 13.
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 2003 omvaldes  Gunilla Lindgren, Lars

Lundqvist  samt Willy Palm.

§ 14.
Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 2001 omvaldes  Susanne Larsson, Stig Arksand

och Hans Arenpalm.

§ 15.
Revisorer Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 2001 nyvaldes  Lena Löfblad (Skarps Pk) samt

omvaldes  Ralph Salvesen.

§ 16.
Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 2001 omvaldes Uno Kling och Lars Ansér.

§ 17.
Valberedning Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 2001 omvaldes sittande ledamöter:  Sten-Erik

Kassmo, Åke Nordin, Lena Liljegren och Basti Naumann Jr.

§ 18.
Ombud till SPSF:s Mötet beslutade att Kretsstyrelsen inom sig utser ombud och ersättare till SPSF:s
årsmöte årsmöte.

§ 19.
Skjutbanefrågan Då redogörelse lämnats under §1, och inga övriga ärenden kunde redovisas, lämnades



punkten.

§ 20.
Miljövårdsåret Ordföranden berättade att provtagningar i Förbundets regi genomförts på skjutbanor

över hela landet. Sammanställning av provresultaten återstår. Förbundet bygger
kontinuerligt upp egen kunskap om hur blyet påverkar miljön.

§ 21.
Övriga frågor Frågor avseende den kommande nya vapenlagen ställdes. Vapenförbud på allmän

plats var ett av de lagförslag som diskuterades. Hur kan detta komma att påverka
skyttar till och från tävling/träning? Då avsikten är att ge polisen en möjlighet att
utföra kontroll (visitering) av enskilda, ej behöriga vapeninnehavare, torde detta
lagrum inte påverka vår verksamhet.

§ 22.
Avslutning Då inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Christer Westin

mötet för avslutat.
Därefter vidtog utnämningen av "Stockholms bästa pistolskyttar". Diplom kommer att
utsändas separat.

Vid protokollet

Lars B Lundqvist

Justeras:

Christer Westin

Henrik Käck Ove Andersson


