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Kretsordförande Christer Westin hälsade de närvarande välkomna till det 66:e 
verksamhetsårets årsmöte.  
 
Stockholms Pistolskyttekrets förtjänstplakett nr 15 tilldelades Christer Westin, Atlas-Copco 
PK, och nummer 16 Lars B Lundqvist*, Kallhälls PK. 
 
Förtjänstmedaljen i guld utdelades till: 
 

• Nr 107  Tommy Andersson*  Stockholmspolisens Skf 
• Nr 108 Sune Söderström Stockholmspolisens Skf 

 
Förtjänstmedaljen i silver utdelades till: 
 

• Nr 451 Hans von Schreeb Officerarnes Målskjutningsförb. 
• Nr 452 Patrik Johansson Stockholmspolisens Skf 
• Nr 453 Göran Palm Stockholmspolisens Skf 
• Nr 454 Per-Anders Eriksson* Officerarnes Målskjutningsförb. 

 
(mottagare markerade med * var förhindrade att närvara) 
 
Karl-Axel Gustafsson, PK Svea Ing1, berättade om den sydafrikanske diplomaten och 
mästerskytten Mike Malone som 1958 satte upp en vacker silverpokal att tävla om i 
kretsmästerskapet i fältskjutning. Karl-Axel sluterövrade pokalen 1967 och överlämnade den 
nu åter i Stockholmskretsens ägo, att förvaras för all framtid. Kretsen tog med tacksamhet 
emot gåvan. 
 
Kretsordföranden höll därpå en exposé över ett antal för pistolskyttet aktuella ämnen:  
 

• Organisationsfrågan, som nu är bilagd. Samarbete mellan organisationerna är dock 
fortsatt mycket viktigt. SPSF är rekryteringsbas för det olympiska pistolskyttet i SvSF, 
och SvSF är annonspelare för SPSF nyrekrytering. 

• Blyskatteförslaget, som tills vidare undanröjts efter effektivt påverkansarbete från 
främst SPSF. 

• Brainstormingen, som genomfördes på Djurönäset 2008. 
• Kretsen överväger att arrangera SM i precision och fält 2010. 
• PK Svea Ing1 med biträde av flera andra klubbar arrangerar ÖSM Fält 16-17 maj i år. 

Kretsstyrelsen tackar dem för att de på kort varsel åtagit sig arrangemanget. 
 
§ 1. Kretsordförande Christer Westin förklarade årsmötet öppnat. 
 

Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets ordinarie årsmöte 
2009-03-26 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 Sten-Erik Kassmo och Hans 
Bark. 
 
§ 5. Röstlängd (närvarande): 
 
Bromma Pistolskytteklubb  4 röster 
Elitskyttesällskapet  1 röst 
Gripen Pistolklubb  2 röster 
Grödinge Pistolskytteklubb 2 röster 
Handens Pistolskytteklubb  2 röster 
Kallhälls Pistolskytteklubb  5 röster 
Katarina Pistolskytteförening 7 röster 
Lidingö Sportskytteklubb  7 röster 
Lövsta Skytteförening  3 röster 
Norrvikens Pistolskytteklubb 1 röst 
Pistolklubben Haningeskyttar 2 röster 
Pistolskytteklubben Svea Ing1 5 röster 
Rosersbergs Pistolklubb  3 röster 
SAS Skytteklubb  1 röst 
Skarp 7 Pistolskytteklubb  1 röst 
Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb 6 röster 
Stockholms FBU-förbunds Skf 1 röst 
Stockholmspolisens Skytteförening 8 röster 
Södertälje Pistolklubb  2 röster 
Upplands Väsby Pistolskytteklubb 6 röster 
Örlogsberga Skytteförening 2 röster  
Össeby Pistolklubb  5 röster 
 
Ovanstående, 76 röster, tillsammans med närvarande kretsstyrelseledamöters 8 röster, blir 
totalt 84 röster. Röstlängden godkändes. 
 
§ 6. Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 7. Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§ 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 2008. 
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§ 11. Behandling av propositioner och motioner som kommer att tas upp på SPSF 
förbundsmöte 2009: 
 

1. Motion från Göteborg och Bohusläns Pistolskyttekrets om sänkt avtryckarvikt i B-
vapen. Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen och mötet beslöt i enlighet med 
styrelsens förslag. 

2. Motion från Blekinge Pistolskyttekrets om ändrad avtryckarvikt B-vapen och revolver. 
Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen och mötet beslöt i enlighet med styrelsens 
förslag. 

3. Motion från Dalarnas Pistolskyttekrets om ändrade regler anslagsenergi. 
Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen, men att energikravet för 7,65 Browning 
anpassas, och att innan det är gjort skall ingen med denna kaliber diskvalificeras för 
energikravet. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

4. Motion från Malmöhus Pistolskyttekrets om ändrade regler för stödhand veteran Ä. 
Kretsstyrelsen tillstyrkte andemeningen i motionen, d.v.s. att rätten för person äldre än 
65 år får skjuta med stödhand i öppna klasser tas bort. Mötet beslöt i enlighet med 
styrelsens förslag. 

5. Motion från Malmöhus Pistolskyttekrets om borttagande av rätt att använda stödhand i 
fält för Veteran Ä. Motionen har samma innebörd som motion 4, varför samma beslut 
gäller även denna motion. 

6. Motion från Malmöhus Pistolskyttekrets om lika förutsättningar för alla i fältskytte 
vapengrupp A, B och R. Motionen har samma innebörd som motion 4 och 5, varför 
samma beslut även gäller denna motion. 

7. Motion från Malmöhus Pistolskyttekrets om fasta fordringar för standardmedalj i 
fältskytte. Kretsstyrelsen avstyrkte motionen, men föreslog att förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att utreda ett system motsvarande gevärsfältskyttet, i syfte att lösa problemet. 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

8. Motion från Dalarnas Pistolskyttekrets om sammanslagning av Vet Ä och Vet Y. 
Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen och mötet beslöt i enlighet med styrelsens 
förslag. 

9. Motion från Göteborg och Bohusläns Pistolskyttekrets om ändring så att den som 
tillhör klass 3 inte får tävla i veteranklass. Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen 
och mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

10. Motion från Värmlands Pistolskyttekrets om ändring avseende regler för hederspriser. 
Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen och mötet beslöt i enlighet med styrelsens 
förslag. 

11. Motion från Gävleborgs Pistolskyttekrets om ändrad tidpunkt för SM precision & fält. 
Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen och mötet beslöt i enlighet med styrelsens 
förslag.  

12. Motion från Stockholms Pistolskyttekrets om förändrade kompetenskrav för tillstånd 
att inneha vapen. Kretsstyrelsen tillstyrkte motionen och mötet beslöt i enlighet med 
styrelsens förslag. 

13. Motion från Älvsborgs Pistolskyttekrets om ny elitklass i fält och precisionsskjutning. 
Kretsstyrelsen yrkade avslag på motionen och mötet beslöt i enlighet med styrelsens 
förslag. 

 
§ 12. Inga motioner har inkommit förutom den som behandlades i § 11, punkt 12, ovan. 
 
§ 13. Ekonomi: 
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a. Styrelsens förslag till budget för 2009 föredrogs och fastställdes till huvudsaklig 
efterrättelse. 

b. Styrelsen föreslog oförändrade kretsavgifter för 2010. Mötet beslöt enligt förslaget. 
Styrelsen föreslog vidare att avgiften för försenad årsrapport respektive kretsavgift 
höjs från 150:-/månad till 175:-/månad. Mötet beslöt att höja avgiften till 250:-/månad. 

 
§ 14. Valnämnden föreslog att intill kretsårsmötet 2010 välja Nils-Anders Ekberg, SAPK, 
som kretsordförande efter Christer Westin, som avsagt sig omval. Mötet beslutade i enlighet 
med förslaget. Valnämnden föreslog vidare att välja Christer Westin till hedersledamot i 
kretsstyrelsen. Mötet beslutade även i enlighet med detta förslag. 
 
§ 15. Valnämnden föreslog att intill kretsårsmötet 2012 som styrelseledamöter omvälja Willy 
Palm, Stockholmspolisens Skf och Basti Naumann, Lidingö SSK, nyvälja Jan Poijes, 
Spårvägens SS samt att till kretsårsmötet 2010 fyllnadsvälja Reine Marmlind, Gripen PK och 
Johan Högfelt, Katarina Psf. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 16. Valnämnden föreslog att intill kretsårsmötet 2010 som suppleanter omvälja Johan 
Tavaststjerna, Pk Haningeskyttar samt nyvälja Johanna Redelius, Stockholms Kvinnors Sf, 
Anna Törnqvist, Lövsta Skf och Jonas Hübner, Salems PK. Mötet beslutade i enlighet med 
förslaget. 
 
§ 17. Valnämnden föreslog att intill kretsårsmötet 2010 som revisorer omvälja Rudolf 
Komarek, Össeby Pk och nyvälja Ingvar Elstig, Lövsta Skf samt som suppleanter för dessa 
välja Mustapha Rayes, Grödinge Psk och Roy Hallén, Pk Svea Ing1. Mötet beslutade i 
enlighet med förslaget. 
 
§ 18. Som valnämnd intill kretsårsmötet 2009 valdes Conny Kristensson, Grödinge Psk, Björn 
Westerlund, Pk Svea Ing1, Seppo Sippari, Spårvägen samt Lars B Lundqvist, Kallhälls PK, 
den sistnämnde som sammankallande. 
 
§ 19. Kretsstyrelsen föreslog att denna internt utser ombud och två ersättare till SPSF 
förbundsmöten 2009. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 
§ 20. Övriga frågor: Gunnar Jonsson, PK Svea Ing 1, redogjorde för planeringsläget inför 
ÖSM Fält och vad som gäller för de föreningar som skall vara med och bistå. 
 
§ 21. Prisutdelning i kretsens serietävling förrättades. 




