
Propositioner och motioner Gävle Pistolskytteklubb 2018

Proposition 1

Gren- eller förbundsspecifika sektioner inom Gävle PK

Då föreningen växer inte bara i antal utövare utan även i antal grenar som föreningen utövar känner 
styrelsen att det är nödvändigt att flytta en del arbete från styrelsen till mer självständiga sektioner 
som får ansvara för vissa arbetsuppgifter så att styrelsen avlastas. För att få en enhetlighet i hur 
sektioner fungerar vill styrelsen att likartade förutsättningar ska gälla för samtliga sektioner:

1. En sektion ska ledas av en sektionsansvarig. Sektionsansvarig kan sedan delegera uppgifter 
till andra personer inom sektionen, men det är alltid sektionsansvarig som är ytterst ansvarig
för att sektionens arbete sköts. Sektionsansvarig utses av styrelsen. Sektionen föreslår 
ansvarig till styrelsen.

2. Vilket verksamhetsområde en sektion har beslutas av årsmöte i samband med sektionens 
bildande. (Gäller främst ansvar för grenar och skjutbana.)

3. Om inget annat beslutas är alla medlemmar fria att delta i en sektions aktiviteter. 
Medlemmar som deltar i en sektions arbete är också skyldiga att ställa upp som skjutledare 
på sektionens aktiviteter och hjälpa till med det arbete som behöver utföras av sektionen.

4. En sektion ansvarar för att skapa ett schema för aktiviteter inom sektionens ansvarsområde i 
god tid innan respektive säsong. Sektionen ansvarar sedan för att kommunicera schemat via 
föreningens hemsida och andra kanaler. I de fall skjutschema måste synkroniseras mellan 
olika verksamheter ansvarar sektionen för att samordna med ansvarig sektion i god tid. Ett 
skjutschema innebär både schemaläggning av aktiviteter och utpekande av ledare för 
aktiviteterna.

5. Sektionen är ansvariga för att sammanställa deltagande i sektionens aktiviteter och 
rapportera vidare till styrelsen. Sektionen ansvarar även i förekommande fall att 
sammanställa och rapportera resultat och märkesprov. En sammanställning ska skapas minst 
för varje verksamhetsår, men kan med fördel rapporteras löpande eller sparas i Dropbox så 
att styrelsen har kontinuerlig tillgång till den för att exempelvis kunna skriva ut 
föreningsintyg.

6. Sektionen är ansvariga för att redovisa intäkterna för de aktiviteter som sektionen arrangerar.
Sektionen är även ansvarig för att redovisa eventuella utlägg.

7. Sektionen ansvarar för att utveckla verksamheten inom sitt verksamhetsområde vilket 
innefattar även utbildningar, underhåll av anläggning och inköp efter godkännande från 
ordförande, kassör, styrelse eller årsmöte.



Proposition 2

Bildande av sektioner och formalisering av existerande sektioner.

Gävle PK har i dagsläget sektioner för Nationellt skytte, Sportskytte och IPSC. Styrelsen föreslår att
sektionernas ansvarsområden preciseras på följande sätt och att följande nya sektioner bildas:

Befintliga sektioner:

Nationellt skytte

Ansvarig: styrelsen (Patrik Manlig)
Grenar: Nationella grenar som ingen annan sektion uttryckligen ansvarar för.
Rapporterar till: årsmöte, SPSF

Ansvarar för skjutschema 25m

Sportskytte

Ansvarig: Ingela Manlig
Grenar: 25m-grenar inom SvSF
Rapporterar till: styrelsen, SvSF

Samarbetar med Nationellt skytte om skjutschema 25m

IPSC

Ansvarig: Christian Forslind
Grenar: IPSC
Rapporterar till: styrelsen, SDSSF

Samarbetar med Nationellt skytte om skjutschema 25m

Ansvarar för att utbilda medlemmar inom IPSC och får styra medlemskap i sektionen efter 
utbildningskapacitet.

Föreslagna nya sektioner:

Fripistol

Ansvarig: Weith Andersson
Grenar: Fripistol
Rapporterar till: styrelsen

Ansvarar för skjutschema 50m

Luftpistol

Ansvarig: ?
Grenar: Luftpistol
Rapporterar till: styrelsen

Ansvarar för skjutschema 10m

PPC?

Ansvarig: Sonny Forsberg
Grenar: PPC
Rapporterar till: styrelsen

Samarbetar med Nationellt skytte om skjutschema 25m



Proposition 3

Övergång till elektronisk kommunikation

Då det kostar en del och tar tid att skicka ut fysiska brev föreslår styrelsen att från och med 2019 
skickas inbjudan till årsmöte, preliminärt skjutschema och information angående årsavgift till 
medlemmarna via e-post. 

För de som inte har tillgång till e-post eller vill ha kallelse brevledes skickar föreningen som 
tidigare ett fysisk brev, men föreningen tar ut en avgift på 45 kr för att skicka ett fysiskt brev för att 
täcka kostnaderna som uppstår.

Motion 1

Att inrätta en arbetsgrupp som aktivt ska driva frågan om att i samråd och i samarbete med 
Jaktskyttelgillet anpassa den högra 50-metersbanan (grisbanan) även för Nationellt och Dynamiskt 
skytte.

50-metersbanan används sparsamt under större delen av året. Idag är inte vallen hög nog för att vara
lämplig för pistolskytte och underlaget bestående av grovt grus inte optimalt att "springa runt i" av 
säkerhetsskäl.

Mikael Söderström

Styrelsens åsikt

Styrelsen anser att det är en nödvändighet att olika arbetsgrupper startas för att utveckla vår 
verksamhet i och med att vi nu är aktiva inom tre olika förbund och utövar ett stort antal grenar. Vi 
har därför lagt fram proposition 1 och 2, och anser att arbete av det här slaget faller inom punkt 7 
inom sektioners ansvarsområde (att utveckla verksamheten inom sitt ansvarsområde).

Styrelsen anser att motionen faller inom det som föreslås i proposition 1, och att den i och med det 
ska anses besvarad.

Motion 2

Att delar av vänstra skyddsvallen vid skjutplats 1, anpassas för beskjutning.

Det vänstra hörnet av skjutvallen har under året anpassats med grus och annat material för 
beskjutning. Vi Dynamiska skyttar föreslår att även en bit av den vänstra skyddsvallen anpassas för 
detta ändamål. Detta då inom ett område från hörnet och ut om 8-10 meter.

I samband med detta måste man av säkerhetsskäl begränsa inpasseringen till banan vid sidan av 
skjuthallen. Det görs enklast med ett plank med en låsbar dörr.

Mikael Söderström

Styrelsens åsikt

Styrelsen anser att ett plank skulle vara otillräckligt för att garantera säkerheten vid skjutning och 
anser därför att motionen måste avslås. Ett plank byggt i trä är i sig ett otillräckligt skydd mot kulor;
och även om en kraftigare konstruktion skulle byggas skulle den i så fall endast sträcka sig fram till 
skjuthallen för 25m skytte, och skjuthallens väggar är inte ett tillräckligt skydd mot kulor. Även om 
tanken med åtgärden är att beskjutning ska ske på kort avstånd ser inte styrelsen någon möjlighet att
garantera att skjutning inte sker på längre avstånd än tillåtet. Se skiss nedan.



Skiss över föreslagen förstärkning av sidovall för beskjutning. Säkerheten skulle vara tillräcklig så 
länge skytte sker på relativt kort avstånd, men när hela banans bredd utnyttjas – vilket vi är säkra på
kommer att ske förr eller senare – bedömer vi att det inte skulle vara säkert att vistas i skjuthallen. 
Det anser vi inte är en acceptabel lösning.

Riskvinkel för spridning i sida är enligt SäkB Civilt skytte endast 2,8°, men vår tolkning är att det är
det område som måste vara fritt från objekt som kan orsaka rikoschetter, där det måste finnas 
kulfång, o.s.v. När människor uttryckligen ska vistas i närheten av pågående skjutning anser vi att 
reglerna i SäkB 2.5.2 måste tillämpas, vilket betyder att ingen får befinna sig inom ett område 45° 
på vardera sida om skjutriktningen.

Vi inser att det är möjligt att anordna skjutning på ett säkert sätt mot sidovallen, men vi måste också
beakta risken för misstag och möjligheterna att kommunicera vilka regler som måste följas till alla 
som kommer att nyttja skjutbanan. Om vi skulle lägga sand på en del av sidovallen anser vi att det 
skulle vara en tydlig signal att skjutning är tillåten i den riktningen, men det ytterligare kravet att 
skjutning endast får ske på ett visst avstånd skulle vara omöjligt att kommunicera på ett 
betryggande sätt, varför vi utgår från att misstag i så fall kommer att ske som kommer att orsaka 
farliga situationer.
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