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§ 1. 
Mötets öppnande Stockholms Pistolskyttekrets’ ordförande (Christer Westin) kunde inte närvara, utan 
och val av ordförande Kretsens vice ordförande – Gunnar Johnson – hälsade  alla  välkomna  och  förklarade  
   årsmötet för det 59:e verksamhetsåret öppnat.   
    
   Efter detta utdelades Stockholms Pistolskyttekrets Förtjänstmedalj till följande: 

- Nr 87 i GULD till Mary Fors, Stockholmspolisens Skytteförening. 
- Nr 88 i GULD till Hans Overödder, Spånga-Hässelby Pistolklubb. 
- Nr 89 i GULD till Conny Williamsson, Roslagens Pistolskyttar. 
- Nr 413 i SILVER till Harritz Abramsson, Pistolklubben Haningeskyttar. 
- Nr 414 i SILVER till Hans Arenpalm, Stockholmspolisens Skytteförening. 
- Nr 415 i SILVER till Mats Börjesson, Securitas Pistolskytteklubb. 
- Nr 416 i SILVER till Ingvar Elstig, Spånga-Hässelby Pistolklubb. 
- Nr 417 i SILVER till Åke Fredriksson, Salems Pistolklubb. 
- Nr 418 i SILVER till Jesper Frisk, Pistolklubben Haningeskyttar. 
- Nr 419 i SILVER till Kjell Jansson, Pistolklubben Haningeskyttar. 
- Nr 420 i SILVER till Mats Jörndahl, Stockholmspolisens Skytteförening. 
- Nr 421 i SILVER till Per-Axel Larsson, Pistolklubben Haningeskyttar. 
- Nr 422 i SILVER till Hans Lindgren, Roslagens Pistolskyttar. 
- Nr 423 i SILVER till Karl-Arthur Modin, Kallhälls Pistolklubb. 
- Nr 424 i SILVER till Kjell Persson, Upplands Väsby Pistolskytteklubb. 
- Nr 425 i SILVER till Nils-Olov Wadner, Kallhälls Pistolklubb. 

 
Gunnar Johnson tog därefter upp skjutbanefrågan och bad mötet ge sin uppfattning om 
det fanns något intresse att Kretsen drev frågan om ett skyttecenter inomhus vidare. 
Frågan hänfördes till §19 (övriga frågor). 
 

    Till ordförande för mötet valdes Gunnar Johnson. 
 
§ 2. 
Justeringsmän  Till justeringsmän, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, valdes 

Björn Nehl, Lövsta Skytteförening och  Conny Kristensson, Grödinge Pistolskytte-
klubb. 

§ 3. 
Justering röstlängd 36 föreningar med sammanlagt 41 röster godkändes (repr. för SAPK och Magnum-

sällskapet med 2 röster ingår efter försenad ankomst). 
§ 4. 
Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 5. 
Förvaltnings- Verksamhetsberättelsen för 2001,  som varit  utsänd  med  kallelsen  och funnits fram- 
berättelse  samt lagd vid entrén, genomgicks. 
Revisorernas Verksamhetsberättelsens balans- och resultaträkning genomgicks. Fråga uppkom, hur 
berättelse den låga kostnaden för kursverksamheten korresponderade mot den höga intäkten. 

Förklarades med Kretsens låga lokalkostnader och kursmaterial som redan inköpts. 
 Då ingen av revisorerna  var  närvarande – och därför  ingen revisionsberättelse  kunde 

avrapporteras, beslöt man uppskjuta resterande av §5 och §6-7 till dess revisor anlänt. 

Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 
2002-04-12 i Militärhögskolans lokaler Valhallavägen 117, Stockholm 

 
36 föreningar var representerade med sammanlagt 41 röster. 
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§ 8. 
Inkomna motioner Två motioner avseende propp & bricka’s utbytbarhet mot hölster, hade inkommit till 

årsmötet från Örlogsberga Skf och Kallhälls Pk. 
 Styrelsen rekommenderade avslag på båda motionerna. 
 Från närvarande delegater restes motkravet, att motionerna skulle föras vidare till 

Förbundsårsmötet, med följande att-satser som tillägg: 
  Att Kretsen med kraft verkar för båda motionerna. 
 Att Kretsen för vidare motionerna till Förbundsårsmötet. 
 Efter begärd votering, utföll röstningen med 38 röster för och 1 (5?) emot, att Kretsen 

skall föra vidare motionerna till Förbundsårsmötet, med ovanstående att-satser tillagda. 
 

 Följande kritiska synpunkter på propp & bricka framfördes av årsmötesdeltagare: 
  - Proppar och brickor passar inte i alla hölster 
  - Då de justeras för att passa, syns dom inte längre 
  - Vissa proppar och brickor passar ej i angivet vapen 
 

 Diskussion avseende hölsters utformning, mm - berört i båda motionerna – beslöts, på 
förslag av Uno Kling, att hänskjuta till Förbundets tekniska kommitté. 

§9. 
Motioner till SPSF Beslutades  att de båda inkomna motionerna förs till Förbundsårsmötet som Kretsens 

egna. Dessutom att frågan om hölsters utformning hänskjuts till tekniska kommittén. 
§ 10. 
Kretsstyrelsens till - Styrelsen framlade förslag till nya stadgar, baserade på ”Svenska Pistolskytteförbun- 
årsmötet hänskjutna  dets normalstadga för Krets”. 
motioner Stadgeförslaget genomgicks paragraf för paragraf: 
 

  §1-5 : inga synpunkter. 
  §6 : förslag från delegater:  - 1 röst för varje påbörjat 50-tal aktiva 
     - Ingen förändring av max antal röster (högst 3). 
     - Ingen ytterligare röst för påbörjat 500-tal. 
    Votering begärdes: samtliga tre förslag godkändes var för sig av 

årsmötet. 
    Beslutades att stadgan ändras med dessa 3 punkter. 
  §7 : - Första stycket (avs. kretsstyrelseledamots rösträtt på årsmötet) förslogs 

strykas av delegaterna.  Förslaget antogs genom votering. 
     Beslutades att första stycket strykes i sin helhet. 

    - Tredje stycket, fr.o.m. ”om han har rösträtt.” samt sista meningen 
önskades strykas av delegat, eftersom detta saknade relevans. 

    Beslutades att föreslagen ändring genomförs. 
  §8 : Ändring förslogs av delegater (senaste inlämn.tidpunkt för motion till 

årsmötet, kretsstyrelsen tillhanda): - sista februari 
        - 4 veckor före årsmötet 
        - 6 veckor före årsmötet. 
    Votering begärdes i två steg. Steg 1: fast datum resp flytande datum. 

(Sista februari = 18 röster, Flytande datum = 22 röster). Majoritet 
röstade för flytande datum. Steg 2: 4 veckor före resp 6 veckor före.  (4 
veckor innan årsmöte = 14 röster). Majoritet för  6 veckor före. 

    Beslutades att motioner skall ha kommit in till kretsstyrelsen 6 veckor 
innan årsmöte. 

 §9 : - Punkt 2: Förslag att även sekreterare för årsmötet skall väljas. Antogs. 
    Beslutades att även sekreterare för årsmötet väljs av detta. 
    - Ny punkt 18 ”Övriga frågor”, förslogs tillägg as. Förslaget antogs. 
    Beslutades att tillägga punkt 18 ”Övriga frågor”. 
 §10-12 : Inga synpunkter. 
 §13 : 4:e stycket: Förslag från delegat avseende strykning av texten ”rörande 

avtal mellan Kretsen och tredje man” samt ”, som kan vara stridande 
mot Kretsen”, antogs av årsmötet. 

    Beslutades att förslaget avs. strykning genomföres i stadgan . 
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 §14-15 : inga synpunkter. 
 
 §16 : Första styckets sista mening (avs. styrelsens representation i 

valnämnden) föreslogs strykas av delegat. Förslaget röstades igenom. 
    Beslutades att första styckets sista mening strykes ur stadgan, 

innebärande att Kretsstyrelsens representation i valnämnden borttages. 
 §17 : inga synpunkter. 
 §18 : Två förslag till ändring framfördes av olika delegater: 
    - sista delen av andra meningen (Förbundsstyrelsens godkännande av 

stadgeändringar) strykes. 
    - tillägg till andra meningen: ”dels att det skall fattas av två 

årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie”. 
    Votering begärdes för det första förslaget. Utfall: 21 JA, 17 NEJ. Andra 

förslaget antogs med majoritet. 
    Beslutades att båda förslagen genomförs i stadgarna. 
    

  Addendum till stadgarna antogs utan invändning. 
 
  Stockholms Pistolskyttekrets nya stadgar godkändes av årsmötet, med ovan-

stående ändringar och tillägg. 
 
  Årsmötet uttalade med kraft, att beslutsrätten utövas av föreningarna, och att detta 

skall avspeglas i stadgar och på Förbundsårsmöten. Att styrelsen – som utsetts av 
föreningarna - skulle ha rösträtt utöver den rösträtt föreningen har erhållit via 
stadgan, ansågs odemokratiskt. Därav ändringen i §7. 

 

  Som en följd av detta föreslogs, att kretsen - i en proposition till Förbundsårsmötet – 
kräver återspegling av detta i Förbundets stadgar så, att Förbundsstyrelsen ej äger 
rösträtt på detta årsmöte. Röstning gav med stor majoritet beslut för detta förslag. 

  Beslutades att Kretsstyrelsen genomför denna proposition. 
 
  
 - Matrikelns spridning: Sekreteraren föredrog intentionerna att uppdatera Matrikeln 

fyra gånger per år, till medlemmarna på mail-listan. Han efterfrågade årsmötets åsikt, 
huruvida spridning av Matrikeln utanför föreningsstyrelse var önskvärd. Om ingen 
uppdatering av medlemmar på nuvarande mail-lista sker, innebär detta att avgående 
styrelsemedlemmar i framtiden erhåller t.ex. Matrikel automatiskt. 

    Föreslog: uppdelning av mail-listan i två delar: - Styrelse mail-lista 
   - Utom-styrelse mail-lista, 
  där endast styrelsemedlemmar erhåller komplett uppdaterad Matrikel i pdf-format, 

via mail-lista. 
 Beslutades att sekreterarens förslag införs (att endast styrelsemedlemmar erhåller 

Matrikel och -uppdateringar). Föreningarna måste således i framtiden uppdatera 
Kretssekreteraren när styrelseförändringar inom  mail-listan sker! 

 
§ 5 (forts). 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ralph Salvesen. Den av revisorerna 

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

 
§ 6. 
Balans- och  Den av styrelsen uppgjorda balansräkningen som redovisats i Verksamhetsberättelsen, 
Resultaträkning fastställdes. 
  
 
§ 7. 
Ansvarsfrihet  Mötet beslutade i enlighet med revisorsförslaget att ge styrelsen ansvarsfrihet för den 

tid revisionen omfattade. 
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§ 11. 
Budget   Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 2002, fastställdes av års-

mötet. 
 
§ 12. 
Val av ordförande Valnämndens sekreterare framlade beredningens förslag. Till ordförande intill 

nästkommande ordinarie årsmöte föreslogs omval av nuvarande Christer Westin. 
Några ytterligare förslag framkom ej. 

   Beslutades omval av Christer Westin (Atlas Copco Pk) till ordförande intill näst-
kommande årsmöte. 

 
§ 13. 
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 2005 föreslogs omval av Jan-Ove 

Hammarlund (Securitas Psk) och Hans Arenpalm (Stockholmspolisens Skf) samt 
nyval av Conny Kristensson (Grödinge Psk). 

   Några ytterligare förslag framkom ej. 
   Beslutades att anta valnämndens förslag. 
 
§ 14. 
Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 2002 föreslogs omval av  Stig Arksand (Katarina 

Psf) och Thomas Beck (Salems Pk), samt nyval av Reine Marmlind (Grödinge Psk). 
Lotta Brav (Össeby Pk) avflyttar till annan ort i juli, och adjungeras till styrelsen. 

   Några ytterligare förslag framkom ej. 
   Beslutades att anta valnämndens förslag. 
 
§ 15. 
Revisorer och Till ordinarie revisorer  intill kretsårsmötet 2003,   beslutades  omval av Lena Löfblad  
Revisorsuppleanter  (f.d. Skarps Psk) och  Ralph Salvesen (Lidingö Ssk). 
 Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 2003, beslutades omval av Uno Kling (Pk 

Svea Ing1) och Ulf Hansson (Lövsta Skf). 
 
§ 16. 
Valberedning  Årsmötet beslutade att till ordförande i valnämnden utse Åke Nordin (Upplands 

Väsby Psk). Ordförande är tillika sammankallande. 
 Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 2003 beslutades omval av följande (sittande) 

ledamöter:  
  - Sten-Erik Kassmo (Stockholmspolisens Skf), 
  - Basti Naumann Jr. (Lidingö Ssk). 
 Beslutades nyval av  Lennart Hansson (Ormens Skf). 
 
§ 18. 
Ombud till SPSF:s Mötet beslutade att Kretsstyrelsen inom sig utser ombud och ersättare till SPSF:s 
årsmöte   årsmöte. 
 
§ 19. 
Övriga frågor - Inomhushall i Stockholm. Ordföranden frågade mötet, om detta ansåg att det 

fortfarande fanns ett intresse att Kretsstyrelsen fortsatte att driva denna fråga. 
  Under förutsättning att hallen planerades och utformades för alla skytteformer, 

ansåg mötet att  styrelsen skulle fortsätta driva frågan! 
 - Propp och Bricka. Uno Kling (Pk Svea Ing1) framhöll att problem uppstått på 

flera punkter. Detta medför att säkerheten ifrågasätts avseende kommando i nya 
skjuthandboken. Han rekommenderade – inför Sveaträffen – att skjutstationschefer 
utför visitation av vapen före kommandot ”PATRON UR! PROPPA VAPEN!”. 

 - Antagningsregler för ny förening. Fråga ställdes huruvida alla punkter är viktiga. 
Ordföranden besvarade frågan med ja, och meddelade att, om det framgår att en 
moderförening finns – denna skall ges tillfälle till yttrande i framtiden. 
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 - Nytt kommando bör införas. Före kommandot ”Ladda” bör kommandot 
”HÖRSELSKYDD PÅ” ges! 

 - Johan Hansen, Ormens Skf, läste upp valda delar ur Göteborgs & Bohus läns 
Krets’ motioner till Förbundsårsmötet. Bl.a. kraven: att Förbundsårsmötet skall 
bandas och förlängas; att vapengrupp fri införes, med rätt att använda andra 
riktmedel än nu tillåtna; att klass R1 för ungdomar införs; att PPC införs efter 
provtiden; att IPSC-skytte införs som gren inom Förbundet; att den fasta förenings-
avgiften tas bort; att ökad insyn ges i Förbundsstyrelsens verksamhet. 

  Ansåg att dessa frågor också borde drivas av Stockholms Pistolskyttekrets! 
 - Motioner på Kretsens hemsida. Önskemål att samtliga till Förbundsårsmötet 

inkomna motioner skall presenteras på Kretshemsidan, med Förbundsstyrelsens 
svar. 

   
§ 20. 
Prisutdelning Prisutdelningar för Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling i banskytte genomfördes 

av Gunnar Johnson och Jan-Ove Hammarlund. 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 Gunnar Johnson 

mötet för avslutat.  
 
 

Vid protokollet 
 
 
 

Lars B Lundqvist 
 

Justeras: 
 
 

Gunnar Johnson 
 
 
 

Björn Nehl    Conny Kristensson 
  


