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Motioner till Förbundsmötet 2009 
 
Till årets Förbundsmöte föreligger tretton (13) motioner enligt nedan. Förbundsstyrelsen 
hemställer om kretsarnas yttrande över dessa förslag. Med yttrande avses tillstyrkande, 
avstyrkande eller begäran om bordläggning (och eventuella kommentarer). 
Kretsarnas yttranden skall enligt stadgarna vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 
mars 2009. 
 
Motioner till Förbundsmötet 2009 
 
Motion 1: Sänkt avtryckarvikt B vapen 
 Göteborgs & Bohusläns Pistolskyttekrets 
 
Motion 2: Ändrad avtryckarvikt B vapen och revolver 
 Blekinge Pistolskyttekrets 
 
Motion 3: Ändrade regler anslagsenergi 
 Dalarnas Pistolskyttekrets 
 
Motion 4: Ändrade regler stödhand veteran Ä 
 Malmöhus Pistolskyttekrets 
 
Motion 5: Borttagande av rätt att använda stödhand i fält för Veteran Ä 
 Malmöhus Pistolskyttekrets 
 
Motion 6: Lika förutsättningar för alla i fältskytte vapengrupp A,B & R 
 Malmöhus Pistolskyttekrets 
 
Motion 7: Fasta fordringar för standardmedalj fältskytte 
 Malmöhus Pistolskyttekrets 
 
Motion 8: Sammanslagning Vet Ä och Vet Y 
 Dalarnas Pistolskyttekrets 
 
Motion 9: Ändring så att den som tillhör klass 3 inte får tävla i veteranklass 
 Göteborgs & Bohusläns Pistolskyttekrets 
 
Motion 10: Ändring av SHB avseende regler Hederspriser  
 Värmlands Pistolskyttekrets 
 
Motion 11: Ändrad tidpunkt för SM precision & fält 
 Gävleborgs Pistolskyttekrets 
 
Motion 12: Förändrade kompetenskrav för tillstånd att inneha vapen 
 Stockholms Pistolskyttekrets 
 
Motion 13: Införande av ny klass i pistolskytte 
 Älvsborgs pistolskyttekrets 
 





























Svenska Pistolskytteförbundet    MOTION 13 
 
 
 
 
 
 
Motion till förbundsmötet 2009 
 
 
 
Undertecknade föreslår att det införs en ny klass i pistolskytte, elitklassen eller klass 4. 
 
Fältskjutning. 
Dit kvalificerar sig de skyttar som under föregående år erövrat 21 standardmedaljpoäng. Av 
medaljerna måste förslagsvis minst fem till sju vara silver. Till klassen hänförs även veteraner 
oavsett yngre eller äldre och damer. 
I klass 4 är det samma förutsättning för alla. 
 
Precisionsskjutning. 
Dit kvalificerar sig de skyttar som under föregående år erövrat 12 standardmedaljpoäng. Av 
medaljerna måste förslagsvis tre till fem vara silver. Till klassen hänförs även veteraner 
oavsett yngre eller äldre och damer. 
 
Med nuvarande klassindelning är det för stort skillnad mellan dem som flyttas upp i klass 3 
och dem som är erfarna skyttar. 
När det gäller deltagande vid SM är det ingen förändring, förutom att även klass 4-skyttar får 
delta. 
 
 
 
Borås 2008-11-30 
 
 
Tomas Ånhed  Sonny Svensson 
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