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§ 1. 
Mötets öppnande Stockholms Pistolskyttekrets’ ordförande Christer Westin hälsade alla välkomna till  
val av ordförande årsmötet för det 60:e verksamhetsåret. 
 Efter inledningen meddelade  Christer Westin,  att styrelsen beslutat tilldela 
   Uno Kling, Pk Svea Ing 1 
 Kretsens högsta utmärkelse: Förtjänstplaketten i guld, för dennes förtjänstfulla 

arbete under alla år. Årsmötet beslutade utse Uno Kling till hedersledamot i styrelsen. 
    
  Efter detta utdelades Stockholms Pistolskyttekrets Förtjänstmedalj till följande: 

- Nr 90 i GULD till Ove Andersson, Upplands Väsby Pistolskytteklubb. 
- Nr 91 i GULD till Ulla Franzon, Pistolklubben Svea Ing 1. 
- Nr 92 i GULD till Folke Karlsson, LM Ericssons Pistolklubb. 
- Nr 93 i GULD till Bert Steiner, Svartsjö Pistolskytteklubb. 
- Nr 94 i GULD till Harry Uuetoa, Bromma Pistolskytteklubb. 
- Nr 426 i SILVER till Harry Arnström, Upplands Väsby Pistolskytteklubb. 
- Nr 427 i SILVER till Mats Blomqvist, Svartsjö Pistolskytteklubb. 
- Nr 428 i SILVER till Ulf Hansson, Lövsta Skytteförening. 

 
   Till ordförande för mötet valdes Christer Westin. Christer redovisade därefter ett antal 

frågor av intresse: 
   - Miljöfrågan: Några riksdagsmän har lagt en motion avseende upphävande av 

blyförbudet i samband med jakt. Utfallet får avgöra om skytterörelsen kan hänga 
på i frågan. 

   - Militär 9mm-ammunition: Erbjudandet från Försvaret att tillställa Förbundet en 
stor mängd ammunition 39B, har tillställts bl.a. RPS i remiss. RPS har sagt nej. 
Regeringen har återfört ärendet till Försvaret med begäran om förslag till 
säkerhetshöjande åtgärder. Försvaret har därefter meddelat att man troligen tar 
tillbaka erbjudandet. 

   - SM: Svårigheterna att få en eller flera kretsar att arrangera en så stor tävling, har 
medfört förslag från Förbundet att uppdela SM på två skilda evenemang – ban 
och fält för sig vid olika tidpunkter och med olika arrangörer. 

   - Ordförande SPSF: De rykten om Christer Westins avhopp från ordförandeposten, 
är sanna. Orsaken är att hänföra till personkemin enligt Christer. 

   - Digital årsrapportering: 41% av avlämnade rapporter har skett digitalt. Av 94 
föreningar har 87 rapporter inkommit, 51 st i digital form. Tanken med systemet 
är, att underlätta för föreningar och Förbundsexpedition. Idén kom från det 
digitala  rapportsystemet för Hemortens banor, som blev en succé. 

 

    Fråga uppkom omedelbart, varför resultaten från Hemortens banor inte 
presenterades digitalt från Förbundet. Åke Nordin besvarade frågan: fr.o.m. i år 
(2003) kommer detta att ske. 

 

    Frågan om digital registrering kring Årsrapporten kom upp. Enligt  ordföranden 
uppfyller Förbundets registrering kraven i PUL (PersonUppgiftsLagen). 
Förbundet har tidigare beslutat, att kravet på personnummeruppgift från 
medlemmar, är en förutsättning för medlemskap! Sekreteraren inflikade att 
personnummerkravet funnits så länge han varit medlem – det är bara att titta 
tillbaka på rapporten ”Aktiva skyttar”. Det är stor skillnad på födelsenummer och 
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30 föreningar var representerade med sammanlagt 35 röster. 
 



Årsmötesprotokoll 2003-03-29/LBL  Sida 2 av 4 

personnummer! 
 

    Skjutbanefrågan väcktes också. Mötet beslutade senarelägga  frågeställningarna 
till §19 (Övriga frågor). 

 
§ 2. 
Justeringsmän  Till justeringsmän, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, valdes:  
   Stig Arksand, Katarina Skytteförening och 
   Nils-Anders Ekberg, SAPK. 
§ 3. 
Justering röstlängd 30 föreningar med sammanlagt 35 röster godkändes. Tillsammans med styrelsens 9 

röster och ordförandens, blir summan röster totalt 45. Röstlängden godkändes. 
§ 4. 
Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 5. 
Förvaltnings- Verksamhetsberättelsen för 2002,  som varit  utsänd  via mail-listan och  funnits fram- 
berättelse samt lagd vid entrén, genomgicks. 
Revisorernas Verksamhetsberättelsens  balans- och resultaträkning genomgicks.  Fråga uppkom,  om 
berättelse Kretsen bevakat landstingsbidragsförlusten föregående år. Svaret blev ja, men att 

Kretsen inte kunnat få dessa medel i efterhand. Detta och minskade landstingsbidrag, 
är orsaken bakom årets underskott på ca 33.800:-. 

 Kretsens revisor, Lena Löfblad, läste därefter upp revisorernas berättelse, där styrelsen, 
efter granskning av bokföringsunderlaget, rekommenderades 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. Viss diskussion hade dessförinnan uppstått avseende behovet 
att skilja den ekonomiska ansvarsfriheten från den verkställande.  

 
§ 8. 
Inkomna motioner Fyra motioner hade inkommit till årsmötet: 
 - Nr 1: Salems Pk, avseende förhöjd startavgift på fältskjutningar, med 10 eller fler 

stationer. Styrelsen tillstyrker motionen. Mötet biföll motionen. 
 - Nr 2: Pk Svea Ing 1, avseende fler skjutserier (6 i.s.f. 4) i den s.k. Stockholms-

serien. Styrelsen hade rekommenderat avstyrkning. Mötet beslutade avslå 
motionen. 

 - Nr 3: Pk Svea Ing 1, avseende Propp & bricka i banskjutning även mellan serierna. 
Styrelsen tillstyrker motionen. Begärd votering gav som resultat, att mötet 
beslutade bifalla motionen.  Kretsen antar därmed motionen som sin egen till 
Förbundsårsmötet. 

 - nr 4: Grödinge Pk, avseende införande av nybörjarmärken, som styrelsen tillstyrker. 
Mötet beslutade att bifalla motionen. Kretsen antar därmed motionen som sin 
egen till Förbundsårsmötet. 

 
§9. 
Kretsstyrelsens Kretsstyrelsens proposition avseende ”Utbildning en färskvara”, diskuterades med viss 
proposition debatt. Mötet beslutade att anta propositionen. Kretsen överför därför propositionen 

som sin egen motion till Förbundsårsmötet. 
 
§ 10. 
Styrelsens till Styrelsen  framlade åter  förslag till nya stadgar,  baserade på   ”Svenska Pistolskytte- 
årsmötet hänskjutna förbundets normalstadga  för  Krets”.  Förbundet hade utökat antalet paragrafer  som ej 
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frågor fick ändras, samt ändrat lydelsen i §3 till ”Kretsens högsta beslutande organ är 
årsmötet ….”. 

 Efter viss debatt fördes frågan till röstning. På begäran av sekreteraren, genomfördes 
rösträkning. Denna utföll: För = 30 röster; Mot = 3 röster; Nedlagda = 12 röster. Detta 
innebär 90% av avgivna röster för antagande av stadgeförslaget (kravet för stadge-
ändring = 66,7% = 2/3 majoritet). Samtidigt beslutade mötet stryka meningen 
”Kvinnor och män skall vara representerade i nämnden” i §16. 

 Kretsen har därmed antagit ny Kretsstadga. 
  
§ 11. 
Budget   På grund av en miss i planläggningen, fanns inte budgetförslaget för utdelning till 

årsmötet, vilket ordföranden bad om ursäkt för. I stället lästes budgetförslaget upp, 
post för post. Efter en viss debatt, med bl.a. förslag till bantning av budget avseende 
priser, antogs och fastställdes Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget 
för 2003. 

 
§ 12. 
Val av ordförande Valnämndens ordförande, Åke Nordin, 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 2006 föreslogs: 
  omval av  Lars B Lundqvist (Kallhälls Pk) och 
   Willy Palm (Stockholmspolisens Skf) samt 
  nyval av  Lennart Hansson (L.o.S FBU Skf /Balllongbergets Skf). 
  Några ytterligare förslag framkom ej. 
  Beslutades att anta valnämndens förslag. 
  På grund av att Gunnar Johnson, på egen begäran, avgår ett år i förväg, föreslogs till 

fyllnadsval i ett år: 
  Nils-Anders Ekberg (SAPK).  
 Några ytterligare förslag framkom ej. 
  Beslutades att anta valnämndens förslag. 
 
§ 14. 
Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 2004 föreslogs nyval av 
 Björn Grünstein (Grödinge Psk), 
 Mia Pousette (Securitas Psk) samt 
 Mikael Lindkvist (Stockholmspolisens Skf). 
   Några ytterligare förslag framkom ej. 
   Beslutades att anta valnämndens förslag. 
 
§ 15. 
Revisorer och Till ordinarie revisorer  intill kretsårsmötet 2004,   beslutades  omval av Lena Löfblad  
Revisorsuppleanter  (Bromma Pk) och  Ralph Salvesen (Lidingö Ssk). 
 Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 2004, beslutades omval av Uno Kling (Pk 

Svea Ing1) och Ulf Hansson (Lövsta Skf). 
 
§ 16. 
Valberedning Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 2004 beslutades omval av följande (sittande) 

ledamöter:  
  - Åke Nordin (Upplands Väsby Psk), 
  - Sten-Erik Kassmo (Stockholmspolisens Skf), 
  - Basti Naumann (Lidingö Ssk). 
 Beslutades nyval av  Seppo Sippari (Sthlms Spårvägars Skf). 
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 Valnämnden utser inom sig ordförande, tillika sammankallande. 
 
§ 18. 
Ombud till SPSF:s Mötet beslutade att Kretsstyrelsen inom sig utser ombud och ersättare till SPSF:s 
årsmöte   årsmöte. 
 
§ 19. 
Övriga frågor - Skjutbanefrågan. Ordföranden meddelade att hans försök att driva frågan om 

inomhushall, rann ut i sanden p.g.a. ointresse. Den enkät som Kretsen skickade ut 
gav så dålig respons, att frågan föll. 

   Kretsens styrelse skall givetvis ställa upp, om förening behöver stöd vid kontakter 
med myndigheter avseende banfrågor! Föreningarna måste dock själva aktivt 
medverka i banfrågor och inte förvänta sig att Kretsen kan ”trolla fram” nya banor. 

   Frågan uppkom om inte Förbund och Krets kunde medverka med likvida medel vid 
anläggandet av nya banor resp. utökning av befintliga. Ordföranden medgav att 
Förbundet troligen hade möjlighet till visst bidrag, men att Kretsens finanser (som 
tidigare redogjorts för) knappast klarade detta. 

  - Årsmötesdatum. Den valda dagen – fredag – ansågs olycklig. Sekreteraren medgav 
detta, men meddelade att han tidigarelagt bokning till början av december utan att 
kunna få torsdag  (eller annan lämplig dag) som mötesdag. Inför nästa årsmöte skall 
bokning ske i november. 

   
§ 20. 
Prisutdelning Diplom delades ut till Stockholms Bästa skyttar, som därefter hyllades av mötesdel-

tagarna 
 Prisutdelningar för Stockholms Pistolskyttekrets Serietävling i banskytte genomfördes 

av Christer Engström och Jan-Ove Hammarlund. 
 
§ 21. 
Avslutning  De avgående ledamöterna i Kretsstyrelsen: Gunilla Lindgren (Sthlms Kvinnors Skf) 

och Gunnar Johnson (Pk Svea Ing 1) samt suppleanten Thomas Beck (Salems Pk) 
avtackades med Kretsens standar. Stig Arksand (Katarina Psf), som avsagt sig 
suppleantarbetet, kvarstår dock till Kretsens förfogande som Kretsutbildare, vilket vi 
är mycket tacksamma över. 

   Då inga fler frågor fanns på dagordningen, förklarade ordföranden mötet för avslutat.  
 
 

Vid protokollet 
 
 
 



Stockholms Pistolskyttekrets

BUDGET för år 2003

Antagen och fastställd av årsmötet 2003-03-28

Budget 2002 Utfall 2002 Budget 2003
Intäkter

Landstings- och SPSFbidrag 35 000,00 36 400,00 35 000,00
Kretsavgifter 115 000,00 116 275,00 115 000,00
Tävlingsverksamhet 50 000,00 41 620,00 45 000,00
Kursverksamhet 5 000,00 2 050,00 5 000,00
Räntor 100,00 87,86 100,00
Utdelningar 6 000,00 6 420,00 6 000,00
Hyresintäkter 500,00 100,00 400,00
Övriga intäkter 8 400,00 6 768,50 7 000,00

S:a 220 000,00 209 721,36 213 500,00

Kostnader

Arrangörsbidrag 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Hyra kretslokal 40 000,00 37 512,00 40 000,00
Priser 40 000,00 63 850,80 30 000,00
Gravyrer och medaljer 15 000,00 16 937,00 15 000,00
El och telekostnader 6 000,00 6 566,00 7 000,00
Tryckkostnader 10 000,00 6 317,00 8 000,00
Representation 10 000,00 16 177,00 13 500,00
Kursverksamhet 5 000,00 2 280,00 5 000,00
Årsmöteskostnader 8 000,00 7 245,00 8 000,00
Adm, porto mm 15 000,00 14 716,10 15 000,00
Övriga kostnader 1 000,00 1 919,00 2 000,00

S:a 220 000,00 243 519,90 213 500,00

Resultat 0,00 -33 798,54 0,00
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