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Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 65:e 
verksamhetsårets årsmöte.  
 
Mötet inleddes med parentation över kretsstyrelseledamoten Jan-Ove Hammarlund, som 
hastigt avled föregående vecka. 
 
Stockholms Pistolskyttekrets förtjänstplakett nr 14 tilldelades postumt Jan-Ove Hammarlund, 
Securitas Pk, efter över 30 års förtjänstfullt ledamotskap i kretsstyrelsen. 
 
Förtjänstmedaljen i guld utdelades till: 
 

•  Nr 103  Hans Arenpalm  Stockholmspolisens Skf 
•  Nr 104 Sixten Bäckström Össeby Pk 
•  Nr 105 Bo Klingborn Stockholms Allmänna Pk 
•  Nr 106 Gustav Wiklund  Össeby Pk 

 
Förtjänstmedaljen i silver utdelades till: 
 

•  Nr 445 Gösta Blomquist Stockholms Spårvägars Ss 
•  Nr 446 Ann-Charlotte Brav Össeby Pk 
•  Nr 447 Nils-Anders Ekberg Stockholms Allmänna Pk 
•  Nr 448 Conny Kristensson Grödinge Psk 
•  Nr 449 Seppo Sippari Stockholms Spårvägars Ss 
•  Nr 450 Bo Åberg Grödinge Psk 

 
Medalj för Årets Rekryt 2007 utdelades till Gunnar Hammar, Ballongbergets Skf. 
 
Kretsordföranden höll därefter en exposé över ett antal för pistolskyttet aktuella ämnen:  
 

•  Organisationsfrågan, där SPSF har ansett att det inte varit möjligt att gå samman med 
SSF, FSR och SkytteUO på de villkor som gällt och därför avstått från samgående. 

•  Blyförbudet som har undanröjts efter effektivt påverkansarbete från SPSF. Däremot 
har myndigheterna börjat undersöka möjligheten att beskatta blyanvändningen i 
ammunition, vilket måste motverkas. 

•  Kretsens Webbtidning ”Kretsnytt.se”, som har haft över 100 000 besök sedan 
introduktionen. 

•  Ledarrekryteringskampanjen, som kretsen har inlett under 2008. 
 
§ 1. Kretsordförande Christer Westin förklarade mötet öppnat. 
 

Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 
2008-03-27 på Karlbergs Slott. 
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§ 2. Till ordförande för mötet valdes Christer Westin. 
 
§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Nils-Anders Ekberg. 
 
§ 4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stig Arksand och Seppo 
Sippari. 
 
§ 5. Röstlängd (närvarande): 
 
Atlas Copco Pistolskytteklubb 4 röster 
Ballongbergets Skytteförening 5 röster 
Borgens Skyttegille  5 röster 
Bromma Pistolskytteklubb  4 röster 
Elitskyttesällskapet  1 röst 
Gripen Pistolklubb  2 röster 
Grödinge Pistolskytteklubb 2 röster 
Handens Pistolskytteklubb  2 röster 
Kalhälls Pistolskytteklubb  4 röster 
Katarina Pistolskytteförening 7 röster 
Lidingö Sportskytteklubb  7 röster 
Lövsta Skytteförening  5 röster 
Magnumsällskapet  1 röst 
Norrvikens Pistolskytteklubb 1 röst 
Pistolskytteklubben Svea Ing1 5 röster 
Rosersbergs Pistolklubb  3 röster 
Roslagens Pistolskyttar  4 röster 
Skarp 7 Pistolskytteklubb  1 röst 
Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb 6 röster 
Stockholms Spårvägars Skyttesällskap 2 röster 
Stockholmspolisens Skytteförening 8 röster 
Upplands Väsby Pistolskytteklubb 4 röster 
Örlogsberga Skytteförening 2 röster  
Össeby Pistolklubb  5 röster 
 
Ovanstående, 90 röster, tillsammans med närvarande kretsstyrelseledamöters 8 röster, blir 
summan totalt 98 röster. Röstlängden godkändes. 
 
§ 6. Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 7. Efter att punkt 21 strukits p.g.a. materielförvaltarens nyliga frånfälle godkändes 
dagordningen. Seriepriserna kommer att sändas ut så snart som möjligt. 
 
§ 8. Kretsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes och 
lades till handlingarna. 
 
§ 9. Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. 
 
§ 10. Kretsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 
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§ 11. Behandling av propositioner och motioner som kommer att tas upp på SPSF 
förbundsmöte 2008: 
 

1. Motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets om införande av vapengrupp ”Revolver” i 
militär snabbmatch. Kretsstyrelsen avstyrkte motionen och mötet beslöt i enlighet med 
kretsstyrelsens förslag. 

2. Motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets om tillåtande att använda magnumhylsa för 
specialladdningar. Kretsstyrelsen tillstyrkte motionen och mötet beslöt i enlighet med 
kretsstyrelsens förslag. 

3. Motion från Uppsala läns Pistolskyttekrets om ändrade regler för godkännande av 
modifierade vapen. Kretsstyrelsen anser att frågan skall bevakas i arbetet med 2010 
års skjuthandbok och att motionen därmed skall anses besvarad. Mötet beslöt i 
enlighet med kretsstyrelsens förslag. 

4. Motion från Västgöta-Dals pistolskyttekrets om införande av minsta kaliber 9 mm i 
vapengrupp A. Kretsstyrelsen avstyrkte motionen och mötet beslöt i enlighet med 
kretsstyrelsens förslag. 

5. Motion från Västgöta-Dals pistolskyttekrets om ändring av regler för tolkning. 
Kretsstyrelsen är positiv till innebörden i förslaget, men anser att regeltexten behöver 
preciseras ytterligare och anser att Förbundsstyrelsen bör få i uppdrag att utforma 
regler enligt andan i förslaget, att införas i SHB 2010. Mötet beslöt i enlighet med 
kretsstyrelsens förslag. 

6. Motion från Malmöhus Pistolskyttekrets om att minska skjuttiden per serie i 
precisionsskjutning till 5 minuter. Kretsstyrelsen avstyrkte motionen och mötet beslöt 
i enlighet med kretsstyrelsens förslag. 

7. Motion från Älvsborgs Pistolskyttekrets gällande tillämpningen av SHB regler för 
tider och avstånd vid SM i fältskjutning. Kretsstyrelsen avstyrkte motionen och mötet 
beslöt i enlighet med kretsstyrelsens förslag. 

8. Motion från Älvsborgs Pistolskyttekrets gällande kvarstående i klass 1 eller 2 efter 
deltagande i SM. Kretsstyrelsen avstyrkte motionen och mötet beslöt i enlighet med 
kretsstyrelsens förslag. 

9. Motion från Göteborg och Bohusläns Pistolskyttekrets om att äldre veteraner skall få 
använda stödhand i precisionsmomentet för att uppfylla guldmärkesfordringarna vid 
förnyelse av 5-årslicenser. Kretsstyrelsen avstyrkte motionen och mötet beslöt i 
enlighet med kretsstyrelsens förslag. 

 
§ 12. Salems PK har till kretsen motionerat om att införa en utmärkelse (typ ”Fältskytte-
Oscar”) för bästa fältskjutning under året, först på kretsnivå och därefter totalt i landet. 
Kretsstyrelsen har frågat föreningarna om kretsen skall sända in motionen till förbundsmötet 
2008. Föreningarna har inte besvarat frågan, och kretsstyrelsen beslöt därför att inte sända in 
motionen. 
 
Kretsstyrelsen bejakar idén med en sådan utmärkelse på kretsnivån, men anser att en 
jämförelse över landet är svår att genomföra, eftersom få skyttar deltar i tävlingar i hela riket. 
Kretsstyrelsen föreslår därför att den får i uppdrag att tillsammans med motionären utforma en 
sådan utmärkelse att införa i kretsen från och med 2009, men att förslaget inte vidaresänds till 
förbundsmötet för centralt införande.  
 
Mötet beslöt i enlighet med kretsstyrelsens förslag. 
 
§ 13. Ekonomi: 




