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Samtliga kretsar
Samtliga pistolskytteföreningar
NY INFORMATION I ORGANISATIONSFRÅGAN
Som tidigare meddelats (föreningsutskick 2006-11-09) kom organisationsfrågan i ett nytt läge
när styrelserna för SSF, FSR och Skytte UO beslöt sig för att verka för en
organisationsmodell som på ett avgörande sätt avvek från den modell man tidigare diskuterat
och som presenterades på förra årets kretskonferens.
Förbundsledningen beslöt då att genomföra fyra landsdelskonferenser för att pejla kretsarnas
inställning till det nya konceptet. Detta innebar inte att Förbundet hoppat av processen. Inte
heller att landsdelskonferenserna skulle avgöra frågan. Beslut av den digniteten kan endast
fattas av Förbundsmötet. Landsdelskonferenserna är för övrigt ingen beslutande instans inom
SPSF utan endast ett sätt att öka förbundsledningens kontakter med kretsarna.
Landsdelskonferenserna har nu genomförts i god anda och under konstruktiv debatt.
Uppfattningarna har varierat mellan olika landsdelar och kretsar vilket tyder på att Förbundet
är en fungerande demokratisk organisation. Förbundsstyrelsen kommer den 17 februari att
sammanställa resultatet och formulera ett förslag avseende frågans vidare hantering.
Information och underlag för den fortsatta processen kommer att sändas ut till kretsar och
föreningar så snart som möjligt efter genomfört styrelsemöte.
Den demokratiska processen har tyvärr störts av att välkända personer med viktiga
befattningar inom Svenska sportskytteförbundet aktivt försökt påverka enskilda kretsars
ställningstagande i frågan. Med detta avses inte att personer som är aktiva inom såväl
Förbundet som SSF talat för en sammanslagning av organisationerna. Ett sådant agerande är
helt i enlighet med de demokratiska spelreglerna.
Ett helt annat slags agerande är det när en förbundsstyrelseledamot i SSF, i ett mail till SSF:s
valnämndsordförande, uppmanar till vad som måste ses som en kupp mot SPSF:s
demokratiskt valda förbundsstyrelse. Mailet innehöll bl a det följande budskapet:
”Jag skulle vilja göra ett slags upprop till andra [SPSF-]kretsar, få till en
förtroende röstning mot [SPSF:s förbundsstyrelse] så att den tvingas att
omedelbart avgår och en interrim skapas omgående som verkar för en
sammanslagning. Jag tycker att vi inte kan sitta med armarna i kors och se på vad
som händer. Något måste hända. Personligen kan inte jag som redan sitter i denna
process inte gå ut med detta budskap och få kraft i orden men tillsammans kan vi,
och jag hjälper gärna till.”
Detta budskap gör oss inom SPSF högst betänksamma. Tyvärr finns det fler exempel. Enligt
uppgift har en känd lokal profil inom SSF nyligen inför en SPSF-kretsstyrelse argumenterat
för en sammanslagning, bl a genom att hävda att det ändå bara är luftpistolskyttet som
kommer att överleva i längden. Det senare är ett mycket intressant argument, eftersom det går
emot de många försäkringar som kommit från SSF centralt avseende det grovkalibriga
skyttets framtid. Det finns inga belägg för att allt detta rör sig om en av SSF:s

förbundsledning initierad och sanktionerad kampanj, men det inträffade gynnar sannerligen
inte samarbetet organisationerna emellan.
Enskild medlem får givetvis ha vilken uppfattning han/hon vill men frågan skall avgöras i god
demokratisk ordning och inte genom uppenbar kuppverksamhet. Förbundsstyrelsens
bestämda råd till kretsar och föreningar är därför att avvakta den information och det
underlag för den fortsatta processen som sänds ut efter styrelsemötet den 17 februari.
Sedan är det viktigt att medlemmar och föreningar utifrån det underlaget talar om hur man vill
ha det. Annars är risken uppenbar att det fattas beslut som inte överensstämmer med
medlemmarnas uppfattning vilket definitivt inte är meningen.
Enligt uppdrag
Mats Stoltz
Generalsekreterare
.
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Samtliga kretsar
INFORMATION I ORGANISATIONSFRÅGAN
Som tidigare meddelats (föreningsutskick 9/11) tog organisationsfrågan en ny vändning under
oktober. Förbundsledningen beslöt därför den 14/10 att ta upp organisationsfrågan vid
vinterns landsdelskonferenser för att höra kretsarnas inställning i denna fråga.
Landsdelskonferenserna har genomförts och kan sammanfattas sålunda;
Öst:

Stor enighet rådde att landets pistolskyttar inte har någonting att vinna på att
SPSF går in i en gemensam organisation. Konferensen uttalade sig enhälligt
mot att SPSF skall gå in i en gemensam organisation.

Syd:

Några kretsar uttalade sig för att SPSF skall verka för anslutning till ny
organisation. Andra kretsar uttalade sig mot en anslutning. Konferensen
uttalade sig för att SPSF skulle medverka i den fortsatta processen (utse
representanter i arbetsgrupperna, medverka i gemensamma styrelsemöten etc)
i avsikt att påverka och ta slutlig ställning först när processen är slutförd.

Nord:

Konferensen uttalade sig enhälligt för att SPSF skulle medverka i den
fortsatta processen och ta slutlig ställning först när denna är slutförd.
Konferensen påtalade också att underlaget var bristfälligt vad avser det nya
konceptet (gemensam organisation).

Väst:

En krets var orepresenterad. Glädjande nog var många föreningar
representerade. En krets uttalade sig för anslutning och en krets mot.
En individuell ”gallup” gav ett blandat resultat med viss övervikt för åsikten att
SPSF inte skall gå in i en gemensam organisation.
Konferensen gjorde inget gemensamt uttalande

Förbundsstyrelsens folkvalda ledamöter och suppleanter behandlade frågan den 17/2.
Förbundsstyrelsen konstaterade att
• Det finns två jämnstarka huvudalternativ nämligen;
1. att SPSF beslutar att medverka i den fortsatta processen i syfte att inhämta
bättre beslutsunderlag för att ta slutlig ställning först när denna är avslutad.
2. att SPSF beslutar att inte gå in i en ny organisation enligt den modell som
presenterats.
•

Frågan är otillräckligt förankrad på föreningsnivå

•

Det nya konceptet innehåller vissa fördelar som gör det väl värt att utredas vidare men
också vissa avsevärda risker som måste beaktas. Främst den risk det innebär att
pistolskyttarna förlorar den direkta beslutsrätten i basala frågor som vilka grenar som
skall ingå, skjutprogrammets utformning mfl. Allvarliga farhågor för de nationella

grenarnas framtid inom ramen för en ny gemensam organisation har också framförts
vid landsdelskonferenserna.
Förbundsstyrelsen ser som sin främsta uppgift att för framtiden säkra möjligheten att
bedriva och utveckla det nationella pistolskyttet.
Förbundsstyrelsen fattade enhälligt följande beslut
•

Att kalla till extra Förbundsmöte den 21/4 med anledning av organisationsfrågan.

•

Att föreslå det extra Förbundsmötet att besluta att SPSF skall medverka i den fortsatta
processen förutsatt att de andra tre organisationerna dessförinnan accepterar ett antal
villkor som syftar till att säkra möjligheten att bedriva och utveckla det nationella
pistolskyttet inom ramen för en ny gemensam organisation.

Kallelse till det extra Förbundsmötet (skall enligt stadgarna ha nått kretsarna senast en månad
före mötet) kommer att sändas ut i början av mars. Till kallelsen fogas dagordning och övrigt
underlag (inklusive villkoren specificerade)
Samtidigt kommer aktuellt underlag i organisationsfrågan att sändas ut till föreningarna i
separat föreningsutskick.
Det är viktigt att kretsarna inhämtar föreningarnas åsikter i denna fråga och att
föreningarna delger kretsstyrelsen dessa.
Slutligen vill jag påminna om att en sådan här process kostar mer än de flesta anar. Ett stort
antal arbetsgrupper skall bemannas. Säkerligen blir det fler gemensamma styrelsemöten (ett
styrelsemöte kostar 40.000 kr). Material skall skickas ut etc . Om det extra Förbundsmötet
beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer jag därför att revidera budget 2007 och
frigöra 200.000 kr för ändamålet.
Demokrati kostar men demokrati måste också få kosta.
Mats Stoltz

