
Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets 
ordinarie årsmöte 2001-03-30 i Militärhögskolans 
lokaler Valhallavägen 117, Stockholm 
 
24 föreningar var representerade med sammanlagt 29 röster. 

 
 
 
 

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

förklarade årsmötet för det 58:e verksamhetsåret öppnat.  
    
   Efter detta utdelades Stockholms Pistolskyttekrets Förtjänstmedalj till följande: 

- Nr 86 i GULD till Björn Nehl, Spånga-Hässelby Pistolklubb. 
- Nr 403 i SILVER till Bertil Brink, Katarina Pistolskytteförening. 
- Nr 404 i SILVER till Sören Englund, Tyresö Skytteförening. 
- Nr 405 i SILVER till Esbjörn Eriksson, Katarina Pistolskytteförening. 
- Nr 406 i SILVER till Hans Holmström, Kallhälls Pistolklubb. 
- Nr 407 i SILVER till Gunilla Karlsson, Södertälje Pistolklubb. 
- Nr 408 i SILVER till Susanne Larsson, Katarina Pistolskytteförening. 
- Nr 409 i SILVER till Peter Lindh, Katarina Pistolskytteförening. 
- Nr 410 i SILVER till Sixten Ljungholm, L.o.S. FBU Skytteförening. 
- Nr 411 i SILVER till Åke Överström, Kallhälls Pistolklubb. 
- Nr 412 i SILVER till Bo Nyström, Katarina Pistolskytteförening. 

 
   Christer Westin sammanfattade de viktigaste händelserna som inträffat samt de som 

kommer att påverka verksamheten under år 2001: 
- Miljöfrågan, där departementet framlagt ett lagförslag, vars kontenta innebär att 

det efter 31/12 2002 är förbjudet att skjuta mot annat mål än miljökulfång, med 
bly-ammunition. 
Detta kommer att innebära ett dråpslag för vårt fältskytte! Hur många klubbar har 
för övrigt råd att investera i miljökulfång för hemmabanorna? 
Från de övriga skytteorganisationerna är inte mycket hjälp att förvänta sig. Deras 
inställning är, att: 

- acceptera miljökulfång! 
- blyfri ammunition går att ta fram i tid! 

 Förbundet har lagt fram följande handlingsplan: 
- Faktainsamling 
- Skapa nya allianser (ex. Jägarförbunden). 
- Lobbyverksamhet. 
- Pröva frågan juridiskt (EU, konkurrensbegränsande?). 
- Media. 

- Järvafältets avveckling. Vasakronan och militären har överenskommit om tid-
punkten för överlåtande. Efter 30/6 2002 påbörjar militären saneringen av vallar, 
och efter 30/6 2003 överlämnas fältet till Vasakronan. 
Lars Lundqvist redogjorde därefter för de samtal som förekommit mellan honom 
och ansvariga för Vasakronan (Tore Klevby) och militära högkvarteret (Göran 
Lindkvist). Militären har ställt i utsikt ersättningsbanor (ex. inomhus på Karlberg, 
som skall upprustas, och på Kungsängen, som skall byggas ut). 
Ett möte kommer att arrangeras mellan ansvariga för militären och Järva-
klubbarna. Kretsen återkommer med kallelse till detta möte. 

- Skanåkerhallen: Borgarrådet Alf Samuelsson är klart intresserad av att hjälpa till 
med finansieringen av en skyttehall. En skjutning arrangerades på Snörom i 
höstas för att ge rådskansliet och Samuelsson en inblick i vårt skytte. I nuläget 
finns ett fåtal alternativ till lokalisering, bl.a. f.d. Vin & Sprits bergrum. Kom 



gärna med förslag på lämpliga lokaler! 
- Kretslokalen har flyttats till Björnsonsgatan 227 i Blackeberg, med avsevärt lägre 

hyra som resultat.  
§ 2. 
Ordförande  Till ordförande för mötet valdes Christer Westin. 
 
§ 3. 
Justeringsmän  Till justeringsmän, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, valdes 

Björn Nehl, Spånga-Hässelby Pistolklubb och  Bertil Brink, Katarina Pistolskytte-
förening. 

 
§ 4. 
Justering röstlängd 24 föreningar med sammanlagt 29 röster godkändes, samt Kretsstyrelsen med 10 

röster. Summa 39 röster. 
 
§ 5. 
Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 6. 
Förvaltnings-  Verksamhetsberättelsen för 2000,  som varit  utsänd  med  kallelsen  och funnits fram- 
berättelse  lagd vid entrén, genomgicks. Under genomgången framkom dels, att redovisning av 

Springskyttestafetten saknades, samt ifrågasattes om det i ÖSM ban 2000 verkligen 
sattes nytt svenskt rekord. Undersökning och komplettering skall ske och bifogas nästa 
Kretsmeddelande. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades därefter till hand-
lingarna. 

 
§ 7. 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ralph Salvesen. Den av revisorerna 

verkställda granskningen föranleder ingen anmärkning, varför revisorerna föreslår 
styrelsen ansvarsfrihet. 

 
§ 8. 
Balans- och  Den av styrelsen uppgjorda balansräkningen som redovisats i Verksamhetsberättelsen, 
Resultaträkning fastställdes. 
  
§ 9. 
Ansvarsfrihet  Mötet beslutade i enlighet med revisorsförslaget att ge styrelsen ansvarsfrihet för den 

tid revisionen omfattade. 
 
§10. 
Motioner Då inga motioner inkommit lämnades punkten. 
 
 
§ 11. 
Budget   Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 2001, fastställdes av års-

mötet. 
 
§ 12. 
Val av ordförande Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte omvaldes Christer Westin. 
 
§ 13. 
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 2004 omvaldes Gunnar Johnson och 

Christer Engström, nyvaldes  Susanne Larsson, samt fyllnadsvaldes Hans Arenpalm. 
 
§ 14. 
Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 2002 omvaldes  Stig Arksand, nyvaldes Lotta Brav 

(Össeby Pk) och Thomas Beck (Salems Pk). 
 



§ 15. 
Revisorer  Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 2002 omvaldes  Lena Löfblad (Skarps Pk) och 

 Ralph Salvesen. 
 
§ 16. 
Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 2002 omvaldes Uno Kling samt nyvaldes Ulf 

Hansson (Sundbybergs Pk). 
 
§ 17. 
Valberedning  Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 2002 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. 
Övriga frågor  Pistol-SM 2002, 28-30 juni. Stockholms Pistolskyttekrets har åtagit sig arrangörs-

skapet. Organisation och –kommitté presenterades. Logotype-förslag från Ulf Hansson 
uppvisades. En stor mängd perrsonal kommer att behövas (storleksordningen 300 
personer), varför det är av stor vikt att föreningarna ställer upp. 

 SM-handboken efterfrågades. Arbetet pågår. 
 Livgardets kallelse till samråd 2001-04-18 upplästes av sekreteraren, som fått ett 

urklipp ur Lokaltidningen av Kallhälls Pk’s utbildningsledare. Avser utökat samråd 
enligt Miljöbalken, ”för rening av kulfångssand från skjutbanor i norra Stockholms-
området”. Kallade: ”alla berörda och allmänheten”.  

    
 

§ 20. 
Prisutdelning Prisutdelningar för Spring- och skidskytte samt Stockholms Pistolskyttekrets Serie-

tävling i banskytte genomfördes av Gunnar Johnson och Jan-Ove Hammarlund. 
Segrare i Årets Rekryt blev Anna Schöttner, Svartsjö Pk. Efter detta delades diplom ut 
till Stockholms Bästa skyttar, som därefter hyllades av mötesdeltagarna 

 
§ 21. 
Avslutning  Då inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Christer Westin 

mötet för avslutat.  
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