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Under årets kretskonferens och förbundsmöte informerade Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
bland annat om vikten av att alla förbundets föreningar är medvetna om och följer de regler som
gäller vid utfärdande av förningsintyg. Därför har kretsstyrelsen satt samman detta utskick som har
till syfte att förtydliga vilka regler som gäller och som alla föreningar måste rätta sig efter vid
utfärdande av föreningsintyg.
Säkerställ att alla i er styrelse är medvetna om och följer dessa regler, samt skicka gärna även vidare
informationen till alla era medlemmar så de vet vad som gäller.
Polismyndigheten kom som ni vet ut med en ny FAP (551-3), som började gälla 160615 och 170115.
Nytt är framför allt att man har förtydligat tolkningen av ”synnerliga skäl” och därmed kvantifierat
vilken aktivitet som behövs (= behov), så alla vet vad som gäller och tolkar detta på liknande sätt.
Synnerliga skäl delas upp i tre delar:
att sökande visat prov på särskild skjutskicklighet
att sökande är en aktiv medlem i en förening som bedriver skytte med sådant vapen som
ansökan avser
att sökande har en tillräcklig skytteverksamhet för den vapengarderob respektive skytt anser sig
behöva.
Samtliga ställen enhandsvapen nämns i texten nedan gäller det enhandsvapen som är utfärdade med
Svenska Pistolskytteförbundet som auktoriserat förbund för användande i en gren som är definierad i
SPFS Skjuthandbok.
Skjutskicklighet

Skjutskickligheten visas genom att uppfylla de krav på skjutskicklighet som gäller för Svenska
Pistolskytteförbundets Guldmärke någon av de senaste två åren.
Aktivt medlemskap

Man kan vara aktiv på två sätt beroende på om man innehar enhandsvapen idag eller inte
(OBS! inte samma som aktiv medlem i rapporteringen till förbundet):
1.
2.

Medlem utan egna enhandsvapen (§5), är aktiv om denne deltagit i föreningens skjutningar
(träning eller tävling) och/eller representerat föreningen i externa tävlingar, sammantaget i
genomsnitt minst två gånger per månad under de senaste sex månaderna.
Medlem som innehar enhandsvapen sedan tidigare (§6), är aktiv om denne deltagit i
föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat föreningen i externa
tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad under de senaste sex
månaderna.

Behov (dvs skytteverksamhet)

En sökande som saknar enhandsvapen behöver inget ytterligare behov än skjutskicklighet och aktivt
medlemskap enligt ovan.
För övriga medlemmar delas kraven på behov upp i två scenarion:
1.
2.

Om ansökan gäller ytterligare vapen visas behovet genom att medlemmen tränat/tävlat
minst två gånger under de senaste sex månaderna med respektive enhandsvapen sökanden
innehar tillstånd för
Om ansökan gäller en förnyelse av tidsbegränsad licens (”Femårsförlängning”) visas behovet
genom att medlemmen har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år de
senaste två åren.
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Det är viktigt att tänka på att kraven på behov utgår från vapen som används inom ramen för
Svenska Pistolskytteförbundet (dvs tex inte vapen som är utfärdad för Dynamiskt skytte eller
svartkrut). Det går bra att uppfylla både behovet för ett visst vapen och aktivt medlemskap vid
samma tillfälle.
Ett träningstillfälle består enligt SPFS:s riktlinjer av att man skjuter minst 15 skarpa skott mot mål på
skjutbana eller motsvarande med ett vapen.
För att kunna påvisa aktivitet står det även att föreningen eller medlemmen bör föra en loggbok över
skytteaktivitet, där det skall framgå: vem uppgifterna avser, datum/plats, skytteaktivitet, vilket eller
vilka vapen som använts och vem som styrker uppgifterna (t.ex. skjutledarens signatur).
SPSF hållning är att det är medlemmens ansvar att föra loggboken, inte föreningens, men bra om
föreningen för loggbok över träningstillfällen som stöd/hjälp till medlemmarna. Om en medlem vill
ha ett föreningsintyg är det medlemmens ansvar att lämna in underlag i tillräcklig omfattning till
styrelsen så de kan ta ett välgrundat beslut. SPSF syn är att det inte behöver vara skjutledarens
signatur i varje skytts loggbok, utan det räcker om skjutledarens namn noteras och man vid behov
kan verifiera detta via personen eller föreningens loggbok/skjutledarlista för träningstillfällena.
Frågan om ”enskild träning” har diskuterats med polismyndigheten och SPSF har fått muntligt
accepterat att enskild träning kan vara behovsgrundande.
Vid enskild träning är skytt egen skjutledare, d.v.s. intygar själv aktiviteten i loggboken. Det skall vara
möjligt att få tillräcklig aktivitet även om en medlem inte vanligtvis har möjlighet att delta i
föreningens ordinarie verksamhet på grund av tex oregelbundna arbetstider. Föreningen bör göra en
helhetsbedömning om anledning och behov är starka nog till att ta med ”enskild träning” i
aktivitetsbedömningen. Däremot anser SPFS att det inte går att visa behov enbart genom enskild
träning.
I samband med nya FAP har också ett nytt föreningsintyg tagits fram som har en tydligare koppling
till FAP. Eftersom SPSF blivit auktoriserade att genom sina medlemsföreningar skriva under dessa
föreningsintyg, och det finns krafter som vill styra upp och försvåra detta ännu mer, är det av yttersta
vikt att vi alla hjälper till att kvalitetssäkra föreningsintygen så vi inte ger dessa krafter ”vatten på
kvarn” och riskerar att ”varumärket” skadas samt reglerna skärps.
Föreningsintyget skall lämnas på den av Polismyndigheten angivna blanketten i rätt version (dvs den
senast publicerade som idag är PM 551.24 Ver 2016-11-08).
Föreningsintyget styrker:
•
•
•
•
•
•
•

Medlemskap i skytteförening
Aktivt deltagande
Tillhörighet till auktoriserat förbund (endast ett förbund som ansökan avser skall anges)
Vapnets koppling till auktoriserade förbundets och föreningens reglementsenliga
skytteform
Behov
Skjutskicklighet
Antal vapen inom SPSF och lämplighet (intygas utifrån vad som är känt)
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Utöver vad som definieras av lagen och FAP, har SPSF ett antal handlingsregler som är tvingande för
anslutna föreningar för att få skriva ut föreningsintyg med angivande av SPSF som auktoriserat
förbund (Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok Bilaga 8).
Vi har lagt till några kommentarer efter vissa punkter som är markerat i kursiv stil.
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att
regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda
föreningsavgifter
Första vapnet i kaliber .22
Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap
och ej som första vapen
Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets
regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar
Gör att det inte är möjligt att intyga auktoriserad organisation till SPSF, och samtidigt
”föreningsegen gren” typ ”snubby vapen”
Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall Förbundet kontaktas
Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser
Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran
t.ex. medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan,
eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen
Medlemmen skall inneha pistolskyttekort
Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke
eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av
de senaste två åren.
Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde, eller i
undantagsfall, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare.
Utfärdade intyg skall under alla omständigheter protokollföras
Om det sker utfärdande på delegation skall detta protokollföras i efterhand
Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten
Det får med andra ord inte ges ut till medlemmen i underskriven komplett form.
Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får
tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen
Detta förutsätter dock att man känner att man ”hunnit lära känna” medlemmen innan
föreningsintyget ges. Detta är inte något som medlemmen kan kräva utan är helt upp till
styrelsen
Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen
vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras

Eftersom polismyndigheten numera i de allra flesta fall godtar uppgifterna i föreningsintyget gällande
aktivt medlemskap och behov är det viktigt att vi alla säkerställer kvaliteten genom att följa alla
regler ovan. Styrelsen skall i efterhand kunna visa upp det beslutsunderlag som förelåg när beslutet
att utfärda föreningsintyget fattades.
Även om man som enskild person skulle ha en annan åsikt gällande någon av dessa handlingsregler
är det inget som får påverka föreningens utfärdande av föreningsintyg, utan önskar man få till en
ändring av någon handlingsregel får man gå en ”officiella” demokratiska vägen t.ex. genom motion
till föreningen, kretsen och förbundet för att försöka få till en ändring.
Tveka inte att höra av er om det är några frågor eller om ni behöver något förtydligande.
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