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Blekinge Ungdomsskytteförbund

PROTOKOLL
Regionkonferens syd
2000-10-27-28

Plats:

Ronneby Brunn

Närvarande:

Se deltagarförteckning ( bilaga 1 )

1.

Öppnande.

Hans Ohlsson, ordf. i Blekinge Ungdomsskytteförbund hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till
Generalsekreterarna Nils Rosenqvist FSR, Mats Stoltz Skytte UO, samt Riksordförande John Landin Skytte
UO och Cyril Falck Sv.Pistolskytteförbundet. Därefter förklarades 2000-talets första regionkonferens
öppnad.

2.

Mötesfunktionärer.

•

A) Ordförande för konferensen-Hans Ohlsson, K-Uskfb.
B) Sekreterare för konferensen-Alf Olsson, K-Uskfb.
C) Tvåjusterare för konferensprotokollet-Cyril Falck, SPSF, Jan-Ola Olsson, M-Uskfb.

-

3.

Dagordning m.m.

Den föreslagna och utsända dagordningen (bilaga 2) godkändes. Regionkonferensprotokollet från 1999
kommenterades av Mikael Svensson, G-Uskfb. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

4.

Stående frågor.

A) Ungdomscupens regionsfinal avgörs i samband med SSM, som 2001 arrangeras av L-U-skfb. Tidpunkt
och plats lördagen den 1/7-01 i Kristianstad.
Övriga arrangörsår av ungdomscupen 2002 M-Uskfb, 2003 N-Uskfb, 2004 G-Uskfb och
2005 K-Uskfb.
B) Skyttiadens regionsfinal år 2001 arrangeras av M-Uskfb lördagen den 3/2-01 i Malmö.
Övriga arrangörsår av Skyttiaden 2002 N-Uskfb, 2003 G-Uskfb, 2004 K-Uskfb och
2005 L-Uskfb .
•

C) Regionkonferens syd år 2001 arrangeras av L-Uskfb fredagen -lördagen 26-27/10.
Plats: Kristianstad.
Övriga arrangörsår av regionkonferensen 2002 M-Uskfb, 2003 N-Uskfb, 2004 G-Uskfb och
2005, K-Uskfb .

•

D) Regionsläger. Jan-Ola Olsson informerade om kommande års regionsläger.Luftlägret steg l
20-22 oktober 2000 och med steg 2januari 2001. Krutläger 2001. Arrangör G-Uskfb.
E) P .g.a. arbete och sjukdom kunde inte regionsrepresentanten Per Joehns och valnämndens
ledamot Anna Löfvander närvara. Bo Högberg föredrog turordningar för val m.m. i
Skytte UO:s styrelse.
Beslutades att föreslå omval av Anna Löfvander M-Uskfb i valnämnden.
F) Turordning mellan regionerna för nordiskt utbyte (se bilaga 3).
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G) Information Skytte UO

•
•

Mats Stoltz gav en historisk information om Skytte UO:s drygt 30-åriga tillvaro.
UO:s existens är en förordning för statsbidrag till Ungdomsorganisationer. SFS 1995:674.
För bidraget gäller både rättigheter och skyldigheter. Skytte UO är självständigt med egen ekonomi
samt en omfattande ungdomsverksamhet.
Självständighet och profilering utgör inte något hinder för samarbete. Tvärtom är Skytte UO
organisationen som alla vill samarbeta med. Detta ligger helt i linje med Skytte UO:s
vision av Skyttets framtida organisation.
Vidare informerade Mats S. om olika utskick till U-sktb, föreningar och medlemmar.
Årets tävlingsverksamhet JSM och Skol-SM är genomförda med bra arrangemang. Båda
tävlingarna är arrangerade i Region Syd. Här framkom följande positiva saker:
50 m avgjordes på Sius Ascor. Klar succe.
Deltagandet i Skol-SM fält fördubblat sen i fjol. Även 6,5 bana ökar. Nya Skol-SM är på
rätt väg med nytt koncept.
Skytte UO bedriver intensiv verksamhet på förlagssidan.
Gevärsskyttekortet: Drygt 500 kort utfurdade. Antal sålda böcker c:a 1.200 st.
Juniorskyttekortet: Nyframtaget, finns för beställning på kansliet.
Mental träning: Beställs via kansliet.
Affischer: Olympiske mästaren Jonas Edman samt rekryteringsaffischer.
Instruktions-och PR video Lg: Samarbetsprojekt Skytte UO-SHIF-Skolskyttefrämjandet.
Målsättning klar senast årsskiftet.
Framtid: Vid Ungdomskonferensen som genomfördes i Eksjö många goda ideer och
närmast total enighet i vissa viktiga framtidsfrågor. Exempelvis JSM,Skol-SM är för
ungdomen heliga tävlingar. Flexibelt skytte, publikvänligt, t.ex. Falling Target.
Vid kommande höstkonferens skickar UO en delegat per U-skfb som även här kommer
att diskutera framtidsversioner.
Mats S. avslutade med orden:

Ungdomen är framtiden och framtiden tillhör Ungdomen.
H) Information FSR

•
•

Generalsekr. Nils Rosenqvist tackade för inbjudan.
Nils R. sammanfattade dom månader som han varit generalsekr.(00-04-01) .
Han har försökt närvara vid alla större tävlingar under våren och sommaren. Han har dessutom varit på Nordiska mästerskap och konferenser.
Ett stort jobb var att flytta kansliet från Karlavägen till Artillerigården. Han avslutade
sin inledning med orden, inkörningen har varit intressant, spännande och lärorik.
Nils R:s budskap omfattade 8 punkter:
1. Curt Sjöö:s organisationsutredning som genomfördes hösten 1999.
Alternativen var att slå samman skytteorganisationerna eller samordna verksamheten.
FSR har valt att avslå utredningen.
Skytteorganisationerna bör kraftsamla sig i blyfrågan, skjutbanor, utbildning och rekrytering.
2. Miljö: Blyammunition tillåten t.o.m. 2007. Problem 22 long och luftgevärsammunition.
Finns f.n. inga alternativ till ammunition.
3. Skjutbanor: Sanering pågår av försvarets skjutbanor. Vad skall hända med våra
civila banor? Är myndigheten beredd att betala saneringen av våra banor?
4. Nya tavlan: Beslut angående att ändra tavlan var ett minskat 6,5-skytte.
Vad har hänt? En stark reaktion i landet för införandet av tavlan. Vilka åtgärder bör vidtagas?
Försökstiden något kort för en analys att ändra tavlan. Provtiden bör fortsätta ytterligare en tid.
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Svensk skyttevecka: Beslut har fattats att införa svensk Skyttevecka fr.o.m.2003.
Vilken månadtävlingarna ska genomföras är ej bestämt. Här gäller det att hitta ett datum
eller att flytta några andra tävlingar så att skytteveckan blir den succe man hoppas.
6. K-pist: Försvarsmakten har bytt modell 45B till 45. Här har K-pistskyttar agerat och
efter samråd med Högkvarteret får de tävla t.o.m. 31/12-2001. Vad som händer därefter
är oklart.
7. Försvarsmateriel: Försvarsmakten har i skrivelser till frivilligorganisationerna frågat
om det fanns intresse för överbliven materiel i försvarsmakten. Många har ansökt
om materiel. Det är klart med fördelningen men utlämningsplatserna har varit diffusa.
Det har framkommit att utlämning sker vid närstående förband.
8. Kansli: FSR:s kansli har flyttat från Karlavägen till Artillerigården i Stockholm.
Flyttningen ägde rum 18-20 sept. Besöksadressen är Riddargatan 13 .
5.

•
•

I)

5.

Info SPSF
Förbundsstyrelserepr. Cyril Falck inledde med att tacka för att han och övriga kretsrepresentanter i
region syd för första gången fick närvara på en regionkonferens .
Därefter redogjorde Cyril F. för: Vad är SPSF (Svenska Pistolskytteförbundet?
SPSF är 63 år 2000. 660 anslutna föreningar/klubbar med ett medlemsantal på ca.63.000.
Här räknas ca. 23.000 medlemmar som aktiva.
Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp 1998 som i samråd med Skytte UO ska ta fram riktlinjer
på ett samarbete mellan SPSF och Skytte UO.
Detta samarbete hade under flera år pågått i Blekinge och fungerat väl. Arbetsnamnet blev kort och
gott Blekingemodellen. Dialog mellan berörda förbund har fortsatt under 1999. Tränareutbildning,
starta nya pistolungdomsföreningar, ömsesidig representation i förbundsstyrelse, både centralt och
regionalt (länsnivå) är ett viktigt samspel som kan förväntas bli pådrivande och avgörande för ett
väl fungerande ungdomsskytte, både på pistol och gevär under kommande år.
Bilaga till Cyril Falck:s redovisning medföljer detta protokoll. 1 st/U-skytteförbund (23 sid.).
Grupparbetsfrågor-Redovisning bil.4.

1. Regionkonferens. Regionkonferenserna
•

•

koncentreras till 3 helger.

2.

Svensk skyttevecka med SM.

3.

Skol-SM. Behov och utrymme för ett Skol-SM lu:ftgevär.

4 . Decimaltolkning i Skyttiaden. Skall decimaltolkning tillämpas för sittandeklassema
regionfinaler?

i Skyttiadens

5. Samarbete Skytte UO-SPSF i ungdomsfrågor. Samarbete på distriktsnivå (uskfb och krets).
6.

Finaler. Åtgärder för att göra våra finaler mer spännande och publikvänliga.

7. Luftgevärscup enligt SF AB-modell. Finns förutsättningar för en tävling även på lu:ftgevär?

6.

Inkommande frågor.

Kronobergs Ungdomsskytteförbund har insänt frågan om skjutbanebidrag för akustiska banor (10 & 50m).
Frågan skickas vidare till FSR och Skytte UO för vidare utredning.
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7.

Övriga frågor.

Lars Lennartsson redogjorde för SSM-mötet. Bland nyheterna som fattades på detta möte är att fu.ltskytte
6,5 flyttas tiJI mars. Ungdomscupen renodlas till lördagstävling. Ev. kommer även korthåll fält att
genomföras.
Håkan Raning informerade om dom frågor som hade ställts till Nils Rosenqvist, angående registrering av
skyttar m.m. Registrering för centralt klassificeringssystem har tydligtvis stora brister.
Cyril Falck redogjorde för pistolskyttanas interna minikonferens.

8.

Avslutning.

Riksordförande John Landin tackade för väl genomförd konferens.
Många frågor som diskuterades kommer förhoppningsvis skyttet väl till gagn i snar framtid.
Cyril Falck framförde från sig och pistolskyttarna ett stort tack för en intressant konferens.
Speciellt frågor som berör samarbetet i ungdomsfrågor inom organisationerna. Detta kommer att bli det
stora målet under 2001.
Efter gästernas tack framförde förbundsordförande Hans Ohlsson, Blekinge Ungdomsskytteförbunds tack
för visat intresse och förklarade 2000 års regionkonferens för avslutad.

Vid protokollet

•

Justerat
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