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Till samtliga Pistolskyttekretsar 

Förbundsstyrelsen för kännedom 

MISSIV 

Detta utskick innehåller 9 motioner samt förbundsstyrelsens yttranden över dessa. 

Motionerna kommer att behandlas på Förbundsmötet 2020-06-14. Kretsarnas 

yttrande över motionera rapporteras till förbundskansliet, 

kansli@pistolskytteforbundet.se , vänligen snarast efter genomfört 

kretsårsmöte.

Detta kretsmeddelande distribuerasendast via mail till 

kretsarna samt läggs inom kort upp på förbundets hemsida under https://

www.pistolskytteforbundet.se/om-oss/forbundsmote/ 

Bilaga: "Bilaga 1 till SPSF dnr 102:005/20 Motioner till förbundsmötet 2020 

jämte förbundsstyrelsens yttrande."

Nils-Anders Ekberg
Generalsekretere
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Förbundsstyrelsens yttrande över 
motioner till 2020 års Förbundsmöte 
Motion 1 
Uppsala läns Pistolskyttekrets föreslår förändringar i vapengruppsindelningen inom Magnumfält 
och Magnumprecision. 

Svar 
Magnumskyttets vapengrupp M7 har visat att det går bra att skjuta magnum med ett standardvapen 
och att det även är ett bra sätt att få nya skyttar att pröva Magnumskytte. Med anledning av detta 
ser förbundsstyrelsen positivt på att göra en översyn av om det är möjligt att skapa ytterligare 
vapengrupper i samma anda vilket också är det som de båda motionärerna föreslår. Motionerna 
innehåller även andra frågor som vi anser måste undersökas bättre innan vi tar beslut.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås. Förbundsstyrelsen initierar en genomlysning av vapengrupperna inom 
magnumskyttet och återkommer med förslag till en eventuell implementering av dessa.  

Motion 2 
Södermanlands Pistolskyttekrets föreslår utökning med en vapengrupp inom Magnumfält och 
Magnumprecision. 

Svar 
Då motionerna överensstämmer med delar av motion 1 ovan anser styrelsen att motionen bör 
behandlas i samband med genomlysningen enligt motion 1 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Se motion 1 ovan. 

Motion 3 
Östergötlands Pistolskyttekrets föreslår att stödhand tillåts i grenarna precision, snabbskjutning 
och nationell helmatch för skyttar som ett tidigare år fyllt minst 70 år. 

Svar 
Motionen tar upp ett förslag som skulle innebär att våra äldre skyttar skulle kunna hålla på med fler 
grenar även efter det att man kommit upp i åren. Förbundsstyrelsen ser förslaget som intressant 
men anser att det skulle behövas en viss erfarenhet innan beslutet tas. Vi uppmanar därför våra 
kretsar att genomföra ett antal testtävlingar där äldre veteran får skjuta med stödhand i ovan 
nämnda grenar. Samt att man utvärderar tävlingarna och rapporterar in detta till förbundet. Vår 
förhoppning är att dessa tester även sker med andra vapen än C-vapen.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen bordläggs till förbundsmötet 2021. Under tiden samlar kretsarna in fakta som tillställs 
förbundet.  
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Motion 4 
Uppsala läns Pistolskyttekrets föreslår att stödhand tillåts i grenen snabbskjutning för skyttar som 
ett tidigare år fyllt minst 70 år. 

Svar 

Då motionerna överensstämmer med delar av motion 3 ovan anser styrelsen att motionen bör 
behandlas på samma sätt. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Se motion 3 ovan. 

Motion 5 
Östergötlands Pistolskyttekrets föreslår en likriktning av laddningsförfaranden i vissa 
banskyttegrenar.  

Svar 
Motionären tar upp ett problem med olikheter i skjuthandboken. Detta är Förbundsstyrelsen 
medvetna om och försöker efter hand likrikta grenarna i den mån det är möjligt. Ett exempel är att 
det i Skjuthandboken utgåva 18 gjorts en del ändringar gällande punkten laddningsförfarande.  
Styrelsen är dock inte eniga med motionären om att detta med påfyllning av magasin är en gråzon. 
Detta är tillåtet i flertalet andra grenar inom förbundet. Skall detta förbjudas behövs en större 
genomlysning av säkerhetskapitlet innan man går vidare till beslut. Bakgrunden till regeln i J.6.2.1 är 
att Militär Snabbmatch är en gren med ett internationellt regelverk som bör följas, men som inte bör 
tillåtas styra våra övriga regler. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås 

Motion 6 
Gävleborgs Pistolskyttekrets föreslår fasta poänggränser för årtalsmärkesprov i PPC, samtliga 
vapengrupper. 

Svar 
Varje gren i PPC har en sådan komplexitet och svårighetsgrad så att det på ett bra sätt visar att man 
har bibehållen färdighet för pistolskytte.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen bifalls. 

Motion 7 
Gävleborgs Pistolskyttekrets föreslår nya rutiner för motionsbehandling. 

Svar 
Motionen föreslår att förbundsmötet ska fastställa rutiner för förbundskansliets administrativa 
hantering av inkomna motioner. Bakgrunden är att digitalt inkomna motioner vid ett par tillfällen 
inte uppmärksammats av kansliet, från en krets 2018 och från en krets 2019. Detta är något som 
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förbundet beklagar, och åtgärder har vidtagits för att det inte ska återupprepas. Emellertid anser 
förbundsstyrelsen att det är olämpligt att detaljerade administrativa rutiner för dokumenthantering 
fastställs av förbundsmötet, då de i så fall kräver ett nytt förbundsmötesbeslut för att ändras. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås 

Motion 8 
Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets förslår åtgärder för att lätta den administrativa bördan 
för föreningar. 

Svar 
Motionen innebär en utökad funktionalitet i det medlemsadministrativa systemet MAP. Flera av de 
funktioner som föreslås finns med i de utvecklingsalternativ som gjorts för ett eventuellt steg 2 i 
utvecklingen. Förbundsstyrelsen har inväntat ytterligare driftserfarenheter av steg 1 och beslöt att 
låta arbetet med steg 2 vila under 2019. Utvecklingsarbetet tar också mycket tid och kraft från 
kansliet, och det har bedömts lämpligt att skapa en tydlig avgränsning mellan implementering av 
beställd funktionalitet och arbetet med fortsättningen. Under 2020 avser styrelsen att återigen ta 
beslut vilken ytterligare funktionalitet som bör utvecklas, i vilken grad och i vilken ordning.  

Vart och ett av de fem förslagna ändringarna/tilläggen har sina specifika fördelar, men också 
problemställningar som måste belysas och utredas. Styrelsen anser att förtida förbundsmötesbeslut 
inte är i rätt väg att gå för att leda systemutveckling. De önskemål om funktionalitet som kretsar, 
föreningar och medlemmar har är den avgörande faktorn för utvecklingen, men frågorna bör inte 
ställas förrän realiserbarhet och konsekvenser är utredda.  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås 

Motion 9 
Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets förslår att kretsindelningen uppdateras. 

Svar 
Att se över kretsindelningarna och lämna förslag till förändringar i kretsindelningen ankommer på 
förbundsstyrelsen, men om en krets är för stor, för liten eller har fel sammansättning vet man bäst 
ute i föreningarna och kretsarna. I de flesta fall fall berör detta fler än en krets, och då är det av stor 
vikt att den diskussionen tas mellan de som berörs innan frågan går vidare till förbundsstyrelsen.  

Ett förslag om förändring av kretsindelningen bör också förankras i föreningarna i de berörda 
kretsarna, och i synnerhet i de föreningar som berörs direkt.  Finns en samstämmighet bland de 
berörda föreligger förutsättningar för att förändra indelningen. 

Förbundsstyrelsen uppmanar Göteborgs- och Bohusläns Pistolskyttekrets att ta kontakt med 
berörda. 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås. 
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SÖDERMANLANDS PISTOLSKYTTEKRETS

Motion till Svenska pistolskytteförbundet 

Införande av ny vapengrupp inom Magnumfältskytte och Magnumprecision: 

Pistol min 9mm-max .455 med max 6 tum piplängd. 

Det är inte lätt att hitta fabrikstillverkade vapen med långa pipor lämpliga för magnumskyttet. Att få 

customvapen tillverkade på beställning och levererat kan ta väldigt lång tid och innebär att det blir en 

ganska hög tröskel innan man kan börja med skyttet. Jag tror att detta hämmar nyrekryteringen av 

magnumskyttar.  

Förslaget är att införa en klass för pistoler med normal piplängd, så den som har ett A-vapen eller 

Desert Eagle (tillverkas nu endast med 6 tums pipa), kan hävda sig mot övriga liknande vapen. Inte 

endast fabrikstillverkade vapen bör ingå, som i nuvarande M7, eftersom det är väldigt vanligt med 

främst mer eller mindre modifierade 1911-pistoler utan att det på något sätt ger dem en otillbörlig 

fördel då visirlinjen är densamma. 

Denna vapengrupp bör även erhålla SM-status. 

2019-10-29 

För Eskilstuna Handeldvapenförening 

Ordf. Gunnar Karlsson 

Godkänd av Södermanlands pistolskyttekrets på styrelsemöte i Eskilstuna den 18 november 2019 

Ordförande Jonas Wiberg 
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GÖTEBORGS- OCH BOHUS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS 

Motion avseende uppdatering av kretsindelningar 2020-01-06. 

Inlämnat av Göteborgs och Bohus läns pistolskyttekrets, 857209-3394 

Bakgrund/varför det ska ske en förändring: 

Den 14 mars 1936 bildades Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF). År 1945 hade antalet anslutna 
föreningar stigit till 511. 

Förbundsstyrelsen insåg att det behövdes ett organisatoriskt mellanled för att hantera denna 
expansion. Därför bildades successivt regionala pistolskyttekretsar och 1952 var den regionala 
organisationen (26 pistolskyttekretsar) fullt genomförd baserat på den rådande länsindelningen. 

• Med tiden har kretsarnas medlemsantal förändrats i takt med den urbanisering samhället
har genomgått under efterkrigstiden.

• Länsindelningen är inte heller längre densamma utan antalet län har minskat från 25 till 21
genom sammanslagningar.

Det geografiska problemet kan illustreras med O-kretsen, men har säkert relevans på flera ställen i 
Sverige. Kretsen, med säte i Göteborg, är geografiskt identisk med det tidigare länet Göteborg och 
Bohus län. I Göteborg med kranskommunerna Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Kungälv och Öckerö 
finns 15 av kretsens 23 föreningar och 856 av kretsens 1185 (aktiva 1/1 2019) medlemmar. 
Kranskommunen Ale ingår i P-kretsen. 
Bilavstånd mellan Göteborg och längst bort belägna förening, Överby PK, är 16 mil. Avståndet från 
Överby PK till Bengtsfors i VD-kretsen är endast 9 mil. 
Avståndet från Göteborg till närmaste förening i angränsande P-kretsen, Surte PK, är 1,8 mil. 

Urbaniseringsproblemet illustreras mycket enkelt genom att jämföra Stockholmskretsens 
medlemsantal med övriga kretsars.  
Stockholmskretsen är 2,3 ggr större än M-kretsen och 3,5 ggr större än O-kretsen och 4,3 ggr större 
än E-kretsen. Nästa krets i storleksordning är L-kretsen som får se sig distanserad 5,4 ggr. Dessa 
faktorer är framräknade på antalet aktiva medlemmar (1/1 2019) som används för beräkning av 
röstetal vid FM. Använder man totala antalet medlemmar blir skillnaderna ändå större. 

Det ligger på kretsens styrelse att – under Svenska Pistolskytteförbundet samordna och stimulera 
verksamheten i kretsens föreningar och vara ett stöd för föreningarna – ordna mästerskap, 
kretstävlingar och annan tävlingsverksamhet över klubbnivå samt anordna utbildning. 
I kretsar med ojämn befolkningsfördelning, t.ex. O-kretsen, leder indelningen till att föreningar i 
periferin får sämre service, känner sig åsidosatta och förlorar kontakten med resten av kretsen och 
börjar leva ett eget liv. 

Motion 9/2020
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Motivering till ändring: 

Föreningar som ligger långt från befolkningstyngdpunkten i kretsen får bättre möjligheter att delta i 
mästerskapstävlingar, kan tävla externt mer frekvent och mer aktivt delta i de aktiviteter som 
anordnas i kretsen om reseavstånden minskas. En följd av ett mera externt tävlande och deltagande 
är att nätverksuppbyggnad underlättas, rekrytering till kretsfunktioner blir mindre mödosamt och att 
samarbete och sammanhållning inom kretsen förbättras. 

Med tanke på dagens kostnader för resor med bil, vilket fortfarande får anses vara ett lämpligt 
transportmedel för vapen, och de kostnadsökningar som misstänks komma inom den närmaste 10-
årsperioden bör även dessa faktorer anses som viktiga motiv. 

Yrkande 

Göteborgs och Bohus läns pistolskyttekrets yrkar att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag 
att till nästföljande förbundsmöte 

-utreda vilka kretsar som genom en geografisk förändring kan få en bättre balanserad ”skyttetäthet”
och därmed en ökad aktivitetsnivå inom tävlingsverksamhet och utbildning.

- utreda hur kretsarnas storlek kan balanseras dels för att minska Stockholmskretsens dominans, men
också för att förbättra kretsarnas möjlighet att genomföra de uppgifter de åläggs i syfte att sprida
sporten och därmed öka förbundets påverkansmöjlighet över den omgivning det verkar i.

Antagen av kretsstyrelsen, datum 2020-01-07 

Insändes till förbundskansliet, datum 

Birgitta Rundberg, Ordförande Göteborgs- och Bohus Läns Pistolskyttekrets 
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