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Föreningsutskick 1/2017    
 

Till samtliga föreningar 
Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom 
 

Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att anslå 
föreningsutskicken på föreningens anslagstavla. 
 

Detta utskick innehåller 
 

Motioner till Förbundsmötet 
Totalt nitton (19) motioner har inkommit till årets förbundsmöte. Enligt kretsstadgarna skall 
dessa förslag behandlas vid kretsarnas årsmöten varefter kretsarna skall lämna yttrande 
till Förbundsstyrelsen senast 30/3 2017. Motionerna bifogas.  
 
Yttrande över årets motioner 
Dokumentet innehåller motionärernas yrkanden, förbundsstyrelsens yttrande över årets 
motioner samt förslag till beslut. 
 

Inbjudan Hemortens banor (6 maj – 6 juni) 
Anmälan senast tisdagen den 20 april på bifogad blankett. Anmälningsavgiften (50 kr) 
skall betalas senast fredagen den 28 april. Resultatlistor kommer att publiceras på 
Hemsidan. Anslå gärna bifogad affisch och anmälningslista på skjutbanan. 
 
Åtgärdskalender Pistolskytteförening 2017 
På begäran återupplivas åtgärdskalendern. Den innehåller viktiga datum för 
föreningsstyrelser och –funktionärer under året. 
 
 
 

Övrig information 
 

Bekräftelse av årsrapport och föreningsadministrativt program 
Förbundet har gått över till ett webbaserat onlinesystem för medlemsadministration, MAP. 
Redan årsrapporteringen för 2015 (den som gjordes i februari mars 2016) genomfördes i 
MAP. Samma metod och samma inloggningsuppgifter gäller för bekräftelse av årsrapport 
2016 (klart senast 2017-01-31).  
 
Förbundsavgifter 2018 
Förbundsstyrelsen kommer att föreslå Förbundsmötet oförändrade avgifter för 2018 d.v.s. 
600 kr per förening, 260 kr per aktiv medlem och 200 kr per aktiv familjemedlem. Jag vill 
dock understryka att Förbundsmötet är högsta organ och har full frihet att fatta beslut om 
en annan avgift än vad Förbundsstyrelsen föreslår. 
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Skytteloggbok 
En skytteloggbok har tagits fram och finns att beställa från kansliet. Den kostar 100:- 
 
Vapenkontrollanthäftet 
Vapenkontrollant – Utbildningshäfte finns kostnadsfritt att ladda ner från hemsidan, 
under Info/Dokumentarkiv/Utbildning. 
 
Vapentillståndsfrågor 
Övergripande har antalet hänvändelser med frågor och begäran om hjälp minskat 
betydligt sedan ändringarna i FAP infördes 2016-07-15 och 2017-01-15. Även om 
reglerna inte ser ut som vi vill är de förutsägbara och lättbegripliga (se föreningsutskick 
4/2016).  
 
Innebörden för våra medlemmar av kommande EU-direktiv kommer att framgå av den 
utredning som Justitiedepartementet just tillsätter och det beslut som Riksdagen i 
slutänden tar. 

 Enligt Polismyndighetens egna allmänna råd bör myndigheten påminna 
licensinnehavaren om att giltighetstiden för licensen håller på att löpa ut. Det är 
alltså ägarens ansvar att se till att ansökan kommer in minst fyra veckor innan 
tillståndet löper ut, oavsett om påminnelse har sänts ut eller inte. 

 Har ansökan kommit senare än fyra veckor innan giltighetstiden för den 
nuvarande licensen löper ut, så löper den ut. 

 Varje pistolskytt som innehar vapen med tidsbegränsad licens bör snarast 
skaffa sig kunskap om vilka krav som ställs för förnyelse i FAP 551-3, med 
senaste ändringar gällande från 2017-01-15 (se artikel i NP 4/2016). När 
eventuell påminnelse om förnyelse kommer i brevlådan hinner skytten samla 
ihop dokumentation över sin aktivitet, men det är för sent att bli aktiv om man 
inte varit det. 

 
Föreningarna uppmanas att informera sina medlemmar om detta. 
 

 
 
Nils-Anders Ekberg 


