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Till samtliga Pistolskyttekretsar 

Förbundsstyrelsen för kännedom 

MISSIV 

Detta utskick innehåller förbundsstyrelsens proposition och fem motioner samt styrelsens yttranden över 
dessa motioner. 

Förbundsstyrelsens proposition om ändring av § 1 i förbundets stadgar. Bilaga 1 

Motion 1 från Dalarnas Pistolskyttekrets om policy mot kränkningar. Bilaga 2 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1. Bilaga 3 

Motion 2 från Dalarnas Pistolskyttekrets om signering av resultatkort. Bilaga 4 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2. Bilaga 5 

Motion 3 från Dalarnas Pistolskyttekrets om ändring av normalstadga för krets. Bilaga 6 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3. Bilaga 7 

Motion 4 från Malmöhus Pistolskyttekrets om förvaltningsorganisation för MAP. Bilaga 8. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4. Bilaga 9. 

Motion 5 från Malmöhus Pistolskyttekrets om förändrad hantering av Pistolskyttekort. Bilaga 10. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5.   Bilaga 11. 
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Stockholm 2018-02-12 

Till Förbundsmötet 2018 

Proposition  – Förslag till stadgeändring 

1. Bakgrund
Svenska Pistolskytteförbundet har under närmare femton år målmedvetet ökat och fördjupat relationerna 
med Försvarsmakten. Detta har haft både praktiska och principiella orsaker, till exempel tillgången till skjutfält 
för fältskjutning mm samt förbundets strävan att öka sin samhällsnytta.  

Vid Förbundets bildande 1936 var kopplingen till Försvarsmakten mycket tydlig, och fortsatte vara så under 
lång tid. Detta illustrerades av den första paragrafen i förbundets stadgar – den så kallade ändamålsparagrafen 
– som under många år lydde enligt följande:

”§1. Svenska Pistolskytteförbundet har till uppgift 

Att till gagn för rikets försvar verka för höjande av skjutskickligheten med pistol och 
revolver av för totalförsvaret fastställda modeller samt 

Att efter förbundsmötets bestämmande jämväl verka för ökad skjutskicklighet med andra 
enhandsvapen.” 

Här var det alltså totalförsvarets behov som stod i centrum för Förbundets verksamhet. Försvarsmaktens roll 
för förbundets verksamhet var stor, och kunde också länge observeras i förbundets ledning: under decennier 
var det tradition att Chefen för Arméstaben var förbundets ordförande, och ÖB hade ända in på 90-talet en 
egen representant i förbundsstyrelsen. 

Efter det kalla krigets slut i början av 1990-talet, med den tidens då typiska optimistiska framtidssyn, sågs 
emellertid denna koppling som otidsenlig. Med tanke på de då dominerande tankegångarna om drastiska 
nedskärningar av Försvarsmakten – som ju också implementerades – kunde också en nära knytning till 
Försvarsmakten misstänkas vara kontraproduktiv för förbundet. Under 90-talet förändrades därför 
ändamålsparagrafen till den som gäller idag:  

”§ 1 Förbundets uppgift 
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets föreningar som driver 
verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program (nationellt 
skytte). 

Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därmed verka 
för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av vapnen. 

Bilaga 1 till dnr 133:009/18



Svenska 
Pistolskytteförbundet 

Postadress Besöksadress Telefon  08-553 401 60 Plusgiro 193019-7 
Box 27001 Sandhamnsgatan 61 Generalsekreterare 08-553 401 61 Bankgiro 811-2526 
102 51  STOCKHOLM 115 28 STOCKHOLM Birt. Generalsekreterare 08-553 401 62 Organisationsnr  80 20 02-6657 

Expedition 08-553 401 63 E-post  kansli@pistolskytteforbundet.se 
Märkesavdelningen 08-553 401 64 
Fax  08-553 401 69 

Riktlinjerna för förbundets verksamhet är samlade i policydokument som är bilaga till dessa 
stadgar. 

Förbundet är en frivillig försvarsorganisation. Som anslutna till förbundet kan även kretsar och 
föreningar ha att följa de regler som gäller för de frivilliga försvars- organisationerna. 

Förbundet har sitt säte i Stockholm.” 

Med denna skrivning försvann nästan hela den praktiska kopplingen mellan Försvarsmakten och förbundets 
verksamhet. Det enda som kvarstod var referensen till förbundets status som frivillig försvarsorganisation. 
Bilden som ges en utomstående domineras alltså helt av den ”civila” delen av förbundets verksamhet.  

2. Förslag till ny ändamålsparagraf
I dagens säkerhetspolitiska och samhälleliga klimat, som karaktäriseras dels av en högre geopolitisk 
spänningsnivå i det internationella klimatet, och dels av stora ömsesidiga praktiska behov i relationen mellan 
förbundet och Försvarsmakten, har förbundsstyrelsen funnit anledning att ompröva formuleringen av 
ändamålsparagrafen. Målet under förbundsstyrelsens överläggningar i denna fråga har varit att hitta 
formuleringar som både täcker den allt viktigare relationen mellan förbundet och Försvarsmakten och 
tydliggör den centrala roll som vår tränings- och tävlingsverksamhet har.  

Förbundsstyrelsen föreslår därför till Förbundsmötet 2018 

- att förbundets stadga §1 förändras genom att nuvarande lydelse ändras till följande:

"§ 1 Förbundets uppgift 
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets föreningar som driver 
verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program. Förbundet är en 
frivillig försvarsorganisation. 

Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver. Detta innebär att 
förbundet ska verka för en ökad skjutskicklighet samt en ansvarsfull och säker hantering av dessa 
vapen - inklusive en bred tränings- och tävlingsverksamhet – vilket är till gagn för rikets försvar och 
säkerhet. 

Som anslutna till förbundet har även kretsar och föreningar att följa de regler som gäller för de 
frivilliga försvarsorganisationerna. 

Förbundet har sitt säte i Stockholm." 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 
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Stockholm 2018-02-11 

Pistolskytteförbundets yttrande över motion 1 angående: 

Uppdrag att skapa policy mot kränkningar 

Motionären yrkar att Pistolskytteförbundets styrelse åläggs att skriva en policy mot alla former av 
kränkningar och kränkande särbehandling.  I motionen anges också att i policyn fastslås vad som är 
ett accepterat beteende och vilka påföljderna ska bli vid ett ej acceptabelt beteende. 

Motionen berör otvetydigt ett viktigt område som det finns all anledning för Förbundet att se över. 
Det är dock inte styrelsens uppfattning att en policy ska innefatta en skrivning om sanktioner enligt 
motionärens förslag. Många av de former av ej acceptabelt beteende som kan vara aktuella är av 
karaktären brottslig handling varvid det finns gällande lagstiftning som hanterar sådant beteende.  

Styrelsen avser därför att göra en utredning i frågan och se över behovet av åtgärder.  

Förbundsstyrelsen föreslår avslag av motionen. 
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Stockholm 2018-02-12 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut och motiv till motion 2 ”Signering av resultatkort” 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

I vårt regelverk SHB finns det, som motionären skriver, regler för hur man går till väga om man vill protestera 
mot ett beslut som påverkar ett tävlingsresultat. Detta benämns i SHB som ”Protest” och tillvägagångssättet 
regleras för respektive gren. Protest mot beslut på enskild skjutstation vid fältskjutning eller markering vid 
banskytte skall ske i samband med att resultatet noteras i skjutkort/protokoll. Gäller protesten däremot 
skriv- eller räknefel som inträffar vid resultatsammanställning kan protest lämnas vid ett senare tillfälle.  

Motionen innebär därmed att det enda man godkänner med en signering är att det räknats och skrivits rätt 
när man skjutit klart sista stationen eller serien. Eventuella fel i resultatlistan innebär fortfarande att den som 
anser sig fått ett felaktigt resultat kommer att vända sig till sekretariatet där man i så fall måste kontrollera 
om felet uppstått före signeringen eller efter denna. Att inte rätta ett uppenbart räknefel eller skrivfel bara 
för att man satt sin signatur på ett papper känns därför inte rätt mot den tävlande. Med anledning av detta 
föreslår Förbundsstyrelsen att motionen avslås. 
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Stockholm 2018-02-13 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut och motiv till motion ”Ändring av kretsstadgar” 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Den kultur som utvecklats i Svenska Pistolskytteförbundet vad avser styrning av verksamheten har sina rötter 
i förbundets bildande under tiden för andra världskriget. Under resans gång har förändringar skett i samband 
med att förbundet blivit större och anpassats i takt med samhällets värderingar på organisationers och 
enskildas inflytande. Vi har i dag en väl utvecklad föreningsdemokrati där enskildas inflytande över 
verksamheten balanserats mot den gängse representativa demokratin som vi ser exempel på under 
exempelvis förbundsmötet. 

Att vår styrning av förbundet behöver följa samhället i stort är ovedersägligt, och att styrelsens, kretsarnas, 
föreningarnas och den enskildes roll i organisationen ständigt behöver anpassas för att möta interna krav 
såväl som kraven från omvärlden är väl känt i förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen anser att vår balans i föreningsdemokratin är tillfyllest men att vår verksamhetsstyrning 
ständigt behöver ses över för att förbundet ska utvecklas i rätt riktning. Att ändra på detaljer i ett 
komplicerat system leder alltid till oönskade konsekvenser och förbundsstyrelsens uppgift är att genom att 
se till helheten också reglera detaljer så att rättigheter och skyldigheter balanseras på ett önskvärt sätt. 

Förbundet är indelat i 26 kretsar, med var sin styrelse. Förbundsstyrelsens uppfattning är att det behövs en 
överklagandeinstans som kan göra likformiga bedömningar över hela landet, samt också kunna hantera 
ärenden i det läge att misstanke om jäv i kretsstyrelse uppstår. Om utvecklingen av antalet ärenden att 
avgöra för Överklagandenämnden skulle bli ohanterligt kan det behöva införas ett system där nämnden 
avgör om den ska ta upp ett ärende. 

Styrelsen ser för närvarande ingen anledning till att någon viss typ av kretsstyrelsebeslut skulle behöva 
undantas från rätten för envar medlem i kretsens medlemsföreningar att överklaga. 

Förbundsstyrelsen arbetar med dessa frågor och motionens yrkande är en del av de överväganden som ingår 
i förbundets arbete med styrning och demokrati. Utformningen och eventuella förändringar av 
normalstadgar för krets och förening är det slutliga resultatet av detta kontinuerliga arbete. 
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Malmöhus	Pistolskyttekrets	

Motion	till	Förbundsmötet	2018	

Förvaltningsorganisation	MAP	

Bakgrund	

Sedan	några	år	tillbaks	används	MAP	som	administrativt	verktyg	för	Förbundet,	Kretsarna	
och	framförallt	för	föreningarna.	Målet	med	MAP	var	att	ersätta	befintligt	system	samt	
skapa	ett	gemensamt	webbaserat	verktyg,	som	skulle	underlätta	det	administrativa	arbetet	
för	Förbundet,	Kretsarna	och	föreningarna.	

Alla	typer	av	organisationer	måste	idag	jobba	med	digitalisering	för	att	bli	mer	konkurrens-
kraftiga.	Detta	gäller	inte	minst	oss	i	den	ideella	sfären.	Vi	har	bara	tillgång	till	en	viss	mängd	
ideellt	arbete	från	de	som	engagerar	sig	och	det	är	därför	viktigt	att	vi	genom	enkla	och	väl	
fungerande	administrativa	system	undviker	all	typ	av	dubbelarbete.	Dessa	system	skall	ge	
stöd	åt	det	som	behöver	administreras	men	även	ge	verksamheten	fördelar	genom	smarta	
funktioner.	

Idag	känner	många	att	MAP	inte	nått	hela	vägen	till	målet,	och	att	MAP	för	närvarande	inte	
tillräckligt	minskar	bördan	för	Kretsar	och	Föreningar.	Dels	har	det		inte	heller	tillkommit	så	
mycket	funktionalitet	på	senare	tid	och	dels	saknas	det	idag	viss	grundläggande	
funktionalitet,	som	skulle	minska	det	administrativa	arbetet	för	Kretsar	och	Föreningar.	

Det	är	för	närvarande	också	svårt	för	Kretsar	och	Föreningar	att	förstå	vilken	funktionalitet,	
som	håller	på	och	utvecklas,	samt	när	denna	är	planerad	att	levereras.	Det	är	likaledes	svårt	
att	på	ett	strukturerat	sätt	påverka	vilken	funktionalitet,	som	bör	tillfogas	lösningen.	

Efter	en	initial	utrullning	behöver	varje	system	en	förvaltningsorganisation,	som	kan	ta	
systemet	vidare.	Detta	gäller	framförallt	system	som	skall	stödja	flera	typer	av	
organisationer	i	sin	verksamhet	och	som	ständigt	behöver	utvecklas	för	att	ge	ett	bra	stöd.	

Förslag	

Det	borde	inrättas	en	systemgrupp,	som	har	representanter	både	från	verksamheten	ute	i	
landet	och	från	Förbundet.	Systemgruppen	skall	ha	ansvaret	för	att	organisera	och	prioritera	
arbetet	med	vidareutvecklingen	av	MAP,	samt	att	tillse	att	denna	är	förankrad	i	hela	
verksamheten.	

Föreningar,	Kretsar	och	Förbundet	får	föra	fram	önskemål	om	förändringar	till	
systemgruppen,	som	därpå	ansvarar	för	att	katalogisera	och	prioritera	vad	som	skall	
utvecklas	inom	ramen	för	den	ekonomi	som	tilldelas.	
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Systemgruppen	skall	informera	om	och	se	till	att	det	finns	en	aktuell	katalog	på	pågående	
utveckling,	önskad	funktionalitet,	förslag	samt	avvikelser	(dvs	buggar)	så	att	alla	delar	av	
verksamheten	får	insikt	i	detta	t.ex.	via	information	på	hemsidan	och	i	Nationellt	
Pistolskytte.	

Det	viktigaste	i	denna	motion	är	inte	exakt	hur	representationen	i	förvaltnings-
organisationen	ser	ut,	utan	att	systemgruppen	inrättas,	börjar	fungera	och	har	
representanter	både	från	verksamheten	ute	i	landet	och	från	förbundet.	

Vårt	förslag	till	representation	i	systemgruppen	är	två	representanter,	som	Förbundet	utser,	
samt	en	representant	från	varje	landsdel.	Kretsen	med	flest	aktiva	medlemmar	i	respektive	
landsdel	ansvarar	för	att	utse	landsdelsrepresentanten.	Detta	ger	totalt	6	personer	i	
systemgruppen	vilket	borde	vara	en	hanterbar	storlek.	

Yrkande	

- Att	inrätta	en	systemgrupp	för	vidareutvecklingen	av	MAP	enligt	intentionen	i
förslaget	ovan.
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Stockholm 2018-02-13 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut och motiv till motion 4 ”Förvaltningsorganisation MAP” 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Inför arbetet med kravspecifikationen för MAP bildades en arbetsgrupp med representanter för kansli, 
styrelse och kretsfunktionärer. Samtliga i arbetsgruppen är skyttar med bred erfarenhet från arbete i 
förening, krets, förbundsstyrelse och kansli. Efter upphandling av leverantör har det huvudsakliga arbetet 
med att säkra leveransen mot förbundet drivits av kansliet eftersom kansliet är anställd personal och 
dessutom den ojämförligt största användaren av MAP. Återstoden av arbetsgruppen har konsulterats vid 
speciella tillfällen och har formellt inte upplösts. 

Förbundsstyrelsen bekräftar motionärens uppfattning att en förvaltningsorganisation ska finnas för ett IT-
system då ett sådant system är en tillgång för förbundet på alla organisationsnivåer. Förbundsstyrelsen har 
också för avsikt att organisera en sådan för MAP. Men då leveransen inte är fullbordad anser styrelsen att 
kansliet med stöd av arbetsgruppen tillåts driva utvecklingen av MAP till specifikationskraven uppfyllts. 
Förbundsstyrelsen har därefter mandat att organisera och tillsätta en förvaltningsorganisation med uppgift 
att förvalta systemet och formulera vidareutvecklingen av MAP i samråd med användare på kansli, kretsar 
och föreningar. Vid tillsättningen av en sådan förvaltningsorganisation kan förslag i denna motion komma att 
användas. 
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Malmöhus	Pistolskyttekrets	

Motion	till	Förbundsmötet	2018	

Förändrad	hantering	Pistolskyttekort	

Bakgrund	

Att	rekrytera	nya	skyttar	är	en	viktig	del	av	vår	verksamhet	och	det	är	därför	viktigt	att	de	
administrativa	delarna	av	detta	sker	smidigt.	Idag	upplevs	det	tyvärr	som	om	det	tar	lång	tid	
innan	en	nyutexaminerad	skytt	får	sitt	pistolskyttekort.	

Det	är	vår	uppfattning	att	detta	många	gånger	beror	på	misstag	på	olika	ställen	i	
administrationen	av	pistolskyttekort,	framförallt	ute	hos	föreningarna	men	även	på	
otydligheter	från	förbundets	sida	då	processen	har	flera	ställen	där	det	lätt	kan	uppstå	
tidsutdräkt.	

Rutinen	har	inte	justerats	i	någon	större	omfattning	på	flera	år	och	baserar	sig	på	att	
examinatorn	fyller	i	en	blankett	med	mycket	information	för	varje	person.	Sedan	skall	
föreningens	kassör	betala	pistolskyttekorten	utan	något	mer	underlag	eller	kvittens	än	
blanketten	som	skickas	in.	Många	gånger	är	det	därför	någon	annan	än	examinatorn	som	
sköter	betalningen.	

Om	man	beställer	annat	från	förbundet,	tex	märken,	så	skickas	varorna	direkt	och	
föreningen	får	en	faktura.	På	liknande	sätt	borde	pistolskyttekorten	gå	att	betala	i	efterskott		
mot	faktura.	

Om	examinatorn	skickar	in	blanketten	och	betalningen	missas	kommer	ingen	att	upptäcka	
detta	förrän	någon	börjar	göra	förfrågan	om	varför	skyttekorten	inte	skickas	ut.	I	många	fall	
beskylls	då	förbundet	också	för	att	vara	långsamma	snarare	än	att	man	identifierar	var	felet	
har	uppstått.	

Pistolskyttekorten	skickas	sen	i	klump	till	examinatorn	eller	föreningen,	och	det	är	inte	
ovanligt	att	de	blir	liggande	så	att	den	nye	skytten	inte	får	sitt	kort	så	snabbt	som	de	borde.	

Om	misstag	begås	någonstans	i	processen	så	är	det	som	primärt	händer	att	den	nya	taggade	
skytten	får	gå	utan	sitt	pistolskyttekort.	Detta	är	inte	bra	eftersom	det	lätt	kan	få	en	skytt	att	
tappa	sitt	momentum	och	helt	enkelt	tappa	suget.	
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Malmöhus	Pistolskyttekrets		 2	(2)	
Motion	till	Förbundsmötet	2018,	Förändrad	hantering	av	Pistolskyttekort	

Förslag	

Med	några	små	justeringar	i	processen	skulle	risken	för	misstag	och	förseningar	kunna	
elimineras	samtidigt	som	det	blir	mycket	tydligare	var	ett	eventuellt	problem	ligger.	

Dessutom	skulle	det	gå	att	använda	moderna	verktyg	som	tex	MAP	för	att	examinatorn	skall	
rapportera	genomförda	examinationer.	I	brist	på	att	rapporteringen	kan	hanteras	i	MAP	går	
det	att	hantera	detta	steg	med	en	enklare	blankett	än	vad	som	används	idag.	

Processen	skulle	kunna	förenklas	till	att	se	ut	som	följer:	

1. Föreningen	registrera	medlemmen	i	MAP

2. Examinatorn	registrerar	de	genomförda	examinationerna	i	MAP,	alternativt	skickar	in
en	förenklad	blankett	med	enbart	typ	namn	och	personnummer	till	förbundet.

3. Förbundet	registrerar	pistolskyttekortsnummer	i	MAP	samt	skapar	korten	och	skickar
ut	dessa	tillsammans	med	tex	senaste	tidningen	och	lite	välkomst	information	till
respektive	ny	skytt.

4. Förbundet	fakturerar	föreningen	för	korten.

Det	kan	vara	lite	kontroversiellt	att	korten	skall	skickas	direkt	från	förbundet	till	den	aktuelle	
skytten	men	detta	skulle	dels	snabba	upp	processen	och	dels	skulle	förbundet	få	en	
möjlighet	att	hälsa	en	nyutexaminerad	skytt	välkommen	och	samtidigt	sprida	lite	
information.	

Vi	tror	att	detta	skulle	upplevas	som	mycket	positivt	av	de	nya	skyttarna.	Förslaget	i	sig	
skulle	också	ge	förutsättningar	för	att	korta	ledtiderna	från	det	att	en	skytt	examineras	tills	
de	får	sitt	pistolskyttekort.	

Yrkande	

- Att	hanteringen	av	pistolskyttekort	justeras	i	enlighet	med	förslaget	ovan.



Svenska 
Pistolskytteförbundet 

Postadress Besöksadress Telefon  08-553 401 60 Plusgiro 193019-7 
Box 27001 Sandhamnsgatan 61 Generalsekreterare 08-553 401 61 Bankgiro 811-2526 
102 51  STOCKHOLM 115 28 STOCKHOLM Birt. Generalsekreterare 08-553 401 62 Organisationsnr  80 20 02-6657 

Expedition 08-553 401 63 E-post  kansli@pistolskytteforbundet.se 
Märkesavdelningen 08-553 401 64 
Fax  08-553 401 69 

Stockholm 20170912 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut och motiv till motion 5 ”Förändrad hantering av Pistolskyttekort” 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Motionen ligger helt i linje med de intentioner som finns vad gäller nyttjandet av Medlems Administrativa 
Programmet (MAP). Att en ny medlem skall läggas in i MAP är redan idag beslutat men förslaget om en 
förenklad rapporteringsblankett är ett bra förslag som inte behöver ett beslut från Förbundsmötet utan det 
kommer att införas snarast. Att godkänna examineringen via MAP är inte möjligt idag men kan vara något vi 
inarbetar när övriga funktioner är klara i MAP.  

Att registrera en medlem i MAP innebär dessutom automatiskt att denne får nästa tidning. 

Motionen belyser dock ett problem med administrativ tröghet ute i föreningarna som inte blir bättre av att 
rapporteringen flyttas till MAP. Skickar man inte in blanketten så är väl inte chansen att man rapporterar i 
MAP så stor.  
Denna tröghet är dessutom en anledning till att Pistolskyttekorten skall betalas innan dessa skickas ut. Detta 
då det tar mycket tid för vår personal att kräva in de fakturor som inte betalas.  

Vi anser slutligen att det är viktigt att föreningen är de som sköter informationen om både sin egen och 
förbundets verksamhet. Att dela ut pistolkorten är därmed ett viktigt tillfälle att berätta om vad som händer 
nu sedan man klarat sitt kort.  
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