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Administrativt
•

2021 blev ännu ett år präglat av pandemin. För många av förbundets föreningar har
detta påverkat ekonomin. Förbundets centrala intäkter har inte påverkats, däremot
har kostnaderna minskat för bland annat SM och olika sammanträden m.m.
Förbundsstyrelsen har därför beslutat att, i likhet med 2020, till föreningarna utbetala
ett belopp på 50 kronor per aktiv medlem.
Utbetalningen baserar sig på antalet aktiva medlemmar som föreningen hade 202012-31, och som föreningen rapporterat och betalt för till och med idag. Beloppet
kommer att utbetalas före 2021-12-31 och till det av föreningen i MAP angivna
kontot.
En del föreningar har fått en uppmaning att lägga in uppgifter om kontonummer i
MAP. Kontonummer är nödvändigt för att utbetalning ska kunna ske.

•

19:e omarbetade upplagan av Skjuthandboken är under färdigställande. Den kommer
att finnas för nedladdning på hemsidan så snart den är klar. Efter tryckning kommer
den att distribueras i ett exemplar vardera till föreningar och kretsar, samt finnas att
beställa i förbundets webbshop.

•

Under januari månad, senast den 31:e, skall föreningarna bekräfta årsrapporten i
MAP. Glöm inte att uppdatera medlemmarnas postadresser, annars kommer inte NP
1/2022 fram.

•

Föreningarna påminns om att särskilda regler gäller för kvalifikationer till Riksmästarklassen och till SM även inför tävlingsåret 2022.
o Den som 2020 och/eller 2021 var kvalificerad till Riksmästarklass eller till
SM i klass Dam eller VetY, är kvalificerad även 2022.
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o För den som kvalificerat sig till Riksmästarklass i precisions- eller
fältskjutning under 2020 eller 2021 gäller att ha uppnått resultat lika med
fordringarna för en standardmedalj i silver eller två i brons, i övrigt lika
reglerna i SHB D/F 2.7.
o Informationen fanns även i NP 3/2021, under Förbundsnytt. Föreningarna ska
meddela sina skyttar vilken klass de tillhör.

Corona och verksamheten
•

Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2021-11-27 att förlänga VU tidigare
beslut att temporärt upphäva bestämmelserna i Skjuthandboken moment

C.4.2.1, andra stycket, om obligatorisk vapenkontroll vid vissa tävlingar.
Detta innebär att tävling utan genomförd vapenkontroll är
standardmedaljgrundande. Beslutet gäller till och med 2022-03-31.
•

I skrivande stund, 2021-12-22, finns inga myndighetsföreskrifter för verksamheter
inom förbundets ram. Utvecklingen är dock svårförutsägbar. Följ därför de beslut
och den fortlöpande informationen om såväl stomprogram som restriktioner på
hemsidan, www.pistolskytteforbundet.se . Ta också del av verifierad information
från www.krisinformation.se .

•

Tvätta händerna, eller använd handsprit.
• Håll avstånd där det är möjligt.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Följ alla anvisningar.

HÅLL DIG UPPDATERAD!
Följ förbundets hemsida www.pistolskytteforbundet.se
Läs ”Förbundsnytt” i tidningen Nationellt Pistolskytte.
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Med detta vill Svenska Pistolskytteförbundets styrelse och kansli önska er alla…

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare
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