
Protokoll fört vid Stockholms Pistolskyttekrets
ordinarie årsmöte 1999-03-18 i Militärhögskolans
lokaler Valhallavägen 117, Stockholm

30 föreningar var representerade med sammanlagt 34 röster.

§ 1.
Mötets öppnande Stockholms Pistolskyttekrets’ vice ordförande, Gunnar Johnson, påbörjade prisutdel-

ningen, p.g.a. att ordföranden meddelat sig försenad. Priser utdelades för tävlingar i
Springskytte samt för Kretsens Serietävling.
Uno Kling höll ett anförande om utbildningens betydelse och berättade om det
studiecirkelmaterial som framtagits för styrelsefunktionärer.

Efter sin ankomst hälsade Kretsordföranden Christer Westin alla välkomna och för-
klarade årsmötet för det 56:e verksamhetsåret öppnat. Han redogjorde därefter för de
viktiga punkter som under 1999 fanns att ta ställning till:

- Organisationsutredningen, med Curt Sjöö som huvudman, vars rekommenda-
tion att slå samman de stora skytteförbunden, skall tas ställning till. Hur förbun-
den finansierar sin verksamhet, är en av de stora stötestenarna. Utredningen
kommer att skickas ut för ”rådslag” till kretsarna.

- Tidningen NP’s förlust fortsätter, trots ansträngningar, att ligga oacceptabelt
högt (storleksordningen 200-250’). Utredning om tidningen skall bli obligatorisk
för medlemskap, initieras.

- Begreppet aktiv medlem är en fråga för omvärdering. Enbart medlem är ett önske-
mål i framtiden.

- Miljöåret 2000 är sedan tidigare lanserat av Förbundet. Ny miljöförordning
gäller sedan 1/1 1999. En miljöproposition avseende blysanering läggs fram av
regeringen. En frivillig övergång till blyfri ammunition inom en 10-årsperiod,
kommer också att framläggas.

Efter detta utdelades Stockholms Pistolskyttekrets Förtjänstmedalj till följande:
- Nr 82 i GULD till Wolger Runsten, Stockholmspolisens Skytteförening.
- Nr 83 i GULD till Erwin Woldemar, Pistolklubben Central.
- Nr 392 i SILVER till Thomas Beck, Atlas Copco Pistolklubb.
- Nr 393 i SILVER till Åke Bergroth, Salems Pistolklubb.
- Nr 394 i SILVER till Lars B Lundqvist, Kallhälls Pistolklubb.
- Nr 395 i SILVER till Karin Weiss, Spånga-Hässelby Pistolklubb.

§ 2.
Ordförande Till ordförande för mötet valdes Christer Westin.

§ 3.
Justeringsmän Till justeringsmän, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, valdes

Basti Naumann Jr, Lidingö Sportskytteklubb och Kjell Olsson, Katarina Pistol-
skytteförening.

§ 4.
Justering röstlängd 30 föreningar med sammanlagt 34 röster godkändes, samt Kretsstyrelsen med 10

röster. Summa 44 röster.

§ 5.
Mötets utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst.



§ 6.
Förvaltnings- Förvaltningsberättelsen, som varit utsänd med kallelsen, genomgicks och lades
berättelse därefter med följande korrigering till handlingarna: Rankinglistan för fält resultat-

justerad och kommer att utskickas tillsammans med protokollet. (Justeringen
har inte påverkat ordningen bland de 42 första platserna).

§ 7.
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ralph Salvesen. Revisorerna hade inget att

anmärka på och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattade.

§ 8.
Balansräkning Den av styrelsen uppgjorda balansräkningen som redovisats i den utsända Förvalt-

ningsberättelsen fastställdes.

§ 9.
Ansvarsfrihet Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för

den tid revisionen omfattade.

§ 10.
Motioner 1. Från Stockholmspolisens Skytteförening: ”Motion ang antalet starter i Rikstävling

på hemortens Banor”

Mötet beslutade att anta motionen i sin helhet, att föras upp på Förbundets
årsmöte som Kretsens egen.

2. Katarina Pistolskytteförening: ”Motion ang standardmedaljer vid luftpistoltäv-
lingar”

Mötet beslutade att anta motionen, efter strykning av ”enligt ovanstående” i
sista meningen, att föras upp på Förbundets årsmöte som Kretsens egen.

§ 11.
Budget Kretsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget för 1999 (utdelat på årsmötet

till ombuden) godkändes av årsmötet.

§ 12.
Val av ordförande Till ordförande intill nästkommande ordinarie årsmöte omvaldes Christer Westin.

§ 13.
Val av ledamöter Till ordinarie ledamöter intill kretsmötet 2002 omvaldes Jan-Ove Hammarlund samt

nyvaldes Thomas Beck och Jan-Åke Liljegren.

§ 14.
Val av suppleanter Till suppleanter intill kretsårsmötet 2000 omvaldes Susanne Larsson samt nyvaldes

Stig Arksand och Hans Arenpalm.

§ 15.
Revisorer Till ordinarie revisorer intill kretsmötet 2000 omvaldes Ralph Salvesen och George

Irénius.

§ 16.
Revisorsuppleanter Till revisorsuppleanter intill kretsmötet 2000 omvaldes Uno Kling och Lars Ansér.

§ 17.
Valberedning Att ingå i valnämnden intill kretsmötet 2000 omvaldes Sten-Erik Kassmo och Åke

Nordin, samt nyvaldes 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.
Skjutbanefrågan Gunnar Johnson informerade om nuläget:

- Samarbetsorganisation skapats mellan Stockholms Kommun och övriga kommuner.
- Inga framsteg i frågan med Stockholms kommun och inomhusskjutbanor.
- Botkyrka kommun: ingen utbyggnad av Hacksjön.

Röster från delegaterna:
- Flyttningsförslaget avs militära verksamheten i Södertälje, medför problem

för Pistolklubben Svea Ing1. En central lösning önskvärd gentemot Försvaret
och Södertälje kommun.

- Järva skjutbanor beläggs enligt uppgift med ytterligare restriktioner från
Solna kommun.

- Vin & Sprits gamla lager vid Årstadal ledigt? Stort bergrum! Liljeholmsom-
rådet intressant ur flera synvinklar.

- Shells bergrum i Gåshaga på Lidingö ledigt?
- Länsstyrelsens Försvarsenhet borde kontaktas ang skyddsrum.
- De flesta skyddsrum är inte tillräckligt breda!
- Inomhusbana ett måste för Stockholm!
- Farstahallen höjer priset från 130:-/tim till 240:-/tim.
- Ungdomsverksamhet verkar vara det enda kommunerna ”triggar” på.

§ 20.
Miljövårdsåret - Miljöutredning har tillsats i Ljusterö kommun.

- RWS presenterar förslag på blyfri ammunition på Nürnbergsmässan.
- Förbundet har tillsammans med Kommunförbundet tagit upp förslag om Miljöcerti-

fiering av skytteföreningar.

§ 21.
Övriga frågor Frågan ställdes om möjligheten att skapa en Internet-tidning, för att på så sätt kunna

föra ut informationen snabbare.
Internet-publiceringen av namn fortfarande en knäckfråga!

§ 22.
Avslutning Då inga fler frågor fanns på dagordningen förklarade ordföranden Christer Westin

mötet för avslutat.
Därefter vidtog utdelning av diplom till "Stockholms bästa pistolskyttar".

Vid protokollet

Lars B Lundqvist

Justeras:

Christer Westin

Basti Naumann Jr Kjell Ohlsson


