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SPSF 113:007/2023 

Kretsutskick nr 1 2023 – missiv 

Detta kretsutskick innehåller propositioner och motioner till Förbundsmötet 2023. 

Kretsstyrelserna uppmanas att snarast efter kretsårsmötet informera förbundskansliet 

om kretsens ställningstagande till förslagen. 
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Bilaga 1 till SPSF 113:007/2023 

Proposition 1 till förbundsmötet 2023 

Yrkande 

Förbundsstyrelsen yrkar att i § 14 i Förbundsstadgan, efter strecksatsen ””- att i frågor 

av gemensamt intresse…” lägga till en ny strecksats med följande lydelse: 

- Att besluta i frågor om uteslutning av förening och enskild medlem, där

dröjsmål kan skada förbundet.”

Motiv 

Enligt § 9 i Normalstadgan för Pistolskyttekrets åligger det kretsstyrelserna att 

”besluta om antagning och uteslutning av förening i kretsen samt godkännande av 

namnändring eller annan stadgeändring hos föreningarna i kretsen.” Detta fungerar i 

huvudsak väl. Emellertid finns det ett par anledningar till att rätten att utesluta även 

bör finnas hos Förbundsstyrelsen. 

- Förening är skyldig att betala årsavgift till förbundet, men Förbundsstyrelsen har

ingen möjlighet att vidta några åtgärder mot förening som inte betalar.

- Omedelbara åtgärder kan behöva vidtas, när förening eller enskild medlem

skadar förbundets anseende.

Förslaget syftar inte till att frånta förenings- och kretsstyrelser huvudansvaret för 

uteslutningsärenden, utan är en ytterligare möjlighet att hantera dessa. 
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Bilaga 2 till SPSF 113:007/2023 

Proposition 2 till förbundsmötet 2023 

Yrkande 

Förbundsstyrelsen yrkar att i § 19, tredje stycket, första meningen i Förbundsstadgan, 

ändra texten från ” Om en fråga som har överklagats är av principiellt intresse för 

förbundet kan nämnden överlämna till FS att besluta i frågan” till ”Om en fråga som 

har överklagats är av principiellt intresse för förbundet ska nämnden överlämna till FS 

att besluta i frågan” (kursiverat för tydlighet i förslaget). 

Motiv 

Praxis är att överklagandeärenden (utom sådan som berör regler i Skjuthandboken) 

överlämnas till Överklagandenämnden. Förbundsstyrelsen har identifierat ett 

ytterligare behov av att kunna hävda förbundets och dess medlemmars intressen. 

Tillämpningen av förbundets regelverk kan behöva omprövas och eventuellt förändras 

över tid, när omvärlden förändras. Nuvarande process för överklagande har visat sig ha 

en för svag öppning för Förbundsstyrelsen att påverka tillämpningen av stadgarna. 
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Bilaga 3 till SPSF 113:007/2023 

Proposition 3 till förbundsmötet 2023 

Yrkande 

Förbundsstyrelsen yrkar att i § 9-10 i Normalstadgarna för Pistolskyttekrets, ändra 

texten enligt följande: 

a) Tillägg till § 9, 13:e strecksatsen (tillägg kursiverade): ”Besluta om antagning,

varning, avstängning och uteslutning av förening samt godkännande av

namnändring eller annan stadgeändring hos förening i kretsen.”

b) Tillägg/ändring i § 10 (tillägg kursiverat, struken text genomstruken):

§ 10 Påföljd för förening

Kretsstyrelsen kan besluta om uteslutning av förening i kretsen om

- föreningen under två på varandra följande år underlåtit att betala fastställd

avgift till kretsen eller förbundet.

- föreningen under två på varandra följande år inte har lämnat bekräftat

föreskriven årsrapport.

- föreningen har antagit stadgar som inte kan godkännas av kretsen och inte

heller därefter inom rimlig tid verkat för att få stadgar som kan godkännas av

kretsen.

- medlemsantalet underskrider en sådan nivå att en stadgeenligt beslutsmässig

styrelse inte kan utses.

- föreningen i övrigt har motarbetat Svenska Pistolskytteförbundets  verksamhet

eller ändamål eller skadat förbundets eller kretsens intressen.
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I lindrigare fall kan kretsstyrelsen besluta om varning av förening eller stänga

av föreningen under viss tid (högst 6 månader) från att representeras i externa

tävlingar.

Om möjligt bör ska kretsstyrelsen innan en förening utesluts, stängs av  eller 

varnas, ge föreningen möjlighet att förklara sig. 

Motiv 

Enligt nu gällande ”Normalstadga för Pistolskyttekrets” har kretsstyrelse endast två 

alternativ när det gäller åtgärder mot pistolskyttekrets, ingen åtgärd eller uteslutning. 

Det har identifierats ett behov att hitta ytterligare åtgärder för att minska gapet mellan 

dessa två alternativ. 

Vidare finns det idag inte en uttalad grund för kretsstyrelse att utesluta förening om 

den inte betalat förbundsavgiften, utan bara kretsavgiften. 

I det medlemsadministrativa programmet (MAP) ska årsrapporten inte ”lämnas”, bara 

bekräftas. 

Om en förenings medlemsantal sjunker under det antal som behövs för att bilda en 

beslutsmässig styrelse kan styrelsen inte fatta giltiga beslut om verksamhetsberättelse 

och årsbokslut inför årsmöte, och inte heller utfärda föreningsintyg eller ta ansvar för 

verksamheten. Kan föreningen inte åtgärda detta kan föreningen inte heller åtnjuta de 

rättigheter som tillhörigheten till en auktoriserad skyttesammanslutning ger. 

Det är en självklarhet att föreningen ges möjlighet att förklara sig innan kretsstyrelsen 

fattar beslut om påföljd. Dock ska inte åtgärder omöjliggöras genom att föreningens 

representanter gör sig onåbara. 
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Bilaga 4 till SPSF 113:007/2023 

Proposition 4 till förbundsmötet 2023 

Yrkande 

Förbundsstyrelsen yrkar att i § 14, 1:a stycket i Normalstadgastadgarna för 

Pistolskyttekrets, ändra texten enligt följande (ny text kursiv, borttagen text 

genomstruken): 

”Kretsårsmötets och kretsstyrelsens beslut kan överklagas av förening som är medlem 

i kretsen. Föreningen företräds av sin styrelse. Även enskild medlem i förening i 

kretsen kan överklaga sådana beslut. Överklagandet sker till Svenska 

Pistolskytteförbundet förbundets överklagandenämnd och ges in till kretsen. Kretsen

sänder in överklagandet till förbundet, med eget yttrande bifogat. Nämndens 

Förbundets beslut kan inte överklagas. Innan nämnden förbundet tar ställning bör 

kretsstyrelsen ha fått möjlighet att yttra sig.” 

Motiv 

Både Överklagandenämnden och Förbundsstyrelsen är delar av Svenska 

Pistolskytteförbundet, och Överklagandenämnden är ett organ utsett av 

Förbundsstyrelsen. Förbundskansli expedierar post för båda. Det finns inte skäl att 

beskriva dessa förhållanden i en kretsstadga, utan i förbundsstadgan. För att förenkla 

bör därför alla överklaganden riktas till Svenska Pistolskytteförbundet. 

Fortfarande inges överklagandet till kretsstyrelsen, som med eget yttrande sänder in 

detta till förbundet. Därmed utgår behovet av att särskilt uttrycka att kretsstyrelsen bör 

få möjlighet att yttra sig. 
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FS 

Förbundsstyrelsens förslag till svar på motionerna 2023 

Motion 1 senareläggning av Rikstävlingar i Precision och Magnumprecision (AC) 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Sommaren är en intensiv period för vår sport. Detsamma gäller även de som jobbar på 

förbundskansliet. Till detta kommer även de anställdas välförtjänta och lagstadgade semester. 

Med anledning av detta ligger perioderna så att tävlingarna på våren skall hinnas med innan 

uppehållet och höstens tävlingar så att dessa kan startas upp efter uppehållet.  

Då tävlingsprogrammet enligt stadgarna är förbundsstyrelsens ansvar så kommer styrelsen 

naturligtvis att söka ta till vara möjligheter som kan uppkomma i framtiden?  

Förbundsstyrelse föreslår att motionen avslås 

 Motion 2 Tidigareläggning av Rikstävlingar i PPC och Militärsabbmatch (AC) 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Se yttrande Motion 1  

Förbundsstyrelse föreslår att motionen avslås 

Motion 3 översyn klassindelningar i fältskytte (P) 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Att se över vårt förbunds regler och tävlingsgrenar är en uppgift som redan idag ligger på 

förbundsstyrelsen. De regler som finns idag har under åren jobbats fram för att anpassas till den 

utveckling som sker men även vi attraherar både nya och gamla medlemmar. I detta ingår även 

översyn av klassindelningarna. Detta gäller då inte bara fältskyttet.  

Det synpunkter motionen tar upp är intressanta och kommer att finnas med i det framtida arbetet, 

men vi ser  i dagsläget inte att det är dags för en specifik utredning för just detta. 

Förbundsstyrelse föreslår att motionen avslås 

Motion 4 stafettävling i springskytte (P) 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Att tillåta fler än en start än en, av samma deltagare, i stafetter i Springskytte kan i vissa fall innebära 

problem för arrangören av tävlingen. Men om det är administrativt möjligt så bör arrangören kunna 

tillåta detta.  

Förbundsstyrelse föreslår att motionen bifalls med tillägget att det ger arrangören möjlighet att 

godkänna detta och att starterna skall ske i olika klasser.  

Motion 5 användande och klassning av magnumammunition (HS) 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Frågan om vad som är magnumammunition och var den får användas är en stor fråga som måste 

beredas djupare innan beslut tas. Men det är helt klart en intressant fråga som bör utredas.  

Förbundsstyrelse föreslår att motionen bordläggs till Förbundsmötet 2024 
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FS 

Motion 6 förändrad åldersgräns för skytte med grova vapen (D) 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Likväl som att föreningsstyrelsen kan ge tillåtelse för en skytt att börja tidigare än 15 år så bör även 

styrelsen kunna bedöma när en skytt kan börja skjuta med grövre vapen.  

Förbundsstyrelse föreslår att motionen bifalls så att man på samma sätt som när det gäller .22lr att 

skytt kan börja skjuta med grövre kalibrar tidigare än vid 18 år först efter godkännande av 

föreningsstyrelse.  
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Motion 1
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Motion 2
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Motion 3
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Motion 4
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Motion 5







SÖDERMANLANDS PISTOLSKYTTEKRETS

Känslighet - Publik 

Motion till Svenska Pistolskytteforbundet från Eskilstuna 

pistolskytteklubb 

Borttagande av åldersgräns 18 år för skytte med grovkaliber. 

Förslag 

Ändring av paragraf X.2.2 

Vi föreslår att åldersgränsen för skytte med grövre kalibrar än .22 lr slopas och att åldersgränsen 15 

år gäller för alla vapen. Vi anser att det inte finns några risker med att sänka åldersgränsen. Det är 

lika farligt att hantera en .22-kalibrigt vapen felaktigt som ett grovkalibrigt. Det bör vara upp till 

skyttens förening att avgöra när skytten är lämplig att skjuta med grövre kalibrar. 

Bakgrund 

Det är svårt nog att locka ungdomar till vårt skytte och vi behöver inte göra det svårare. När juniorer 

följer med äldre skyttar på tävling innebär det ofta att junioren skjuter sin start och sen får sitta och 

vänta på att klubbkamraterna gör både en och två starter, det blir en ganska lång och tråkig väntan. 

Vilket kan leda till att junioren snabbt ledsnar. 

2022-09-26 

För Eskilstuna pistolskytteklubb 

Ordf. Henrik Kyhlström 

Godkänd av Södermanlands pistolskyttekrets på styrelsemöte i Eskilstuna den 31 januari 2023 

Ordförande Jonas Wiberg 

Bilaga 11 till SPSF 113:007/23

Motion 6
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