Malmöhus Läns Ungdomsskytteförbund

Regionkonferen

Syd 20071013

Plats: Frostavallen, Höör
ärvarande: Se bilaga

•

§1
KO FERE ST LEDNI G
Bo Högberg, ordförande i Malmöhus Läns Ungdomsskytteförbund hälsade de närvarande
välkomna, och förklarade konferensen öppnad.
§2

•

MÖTESFUNKTIONÄRER
a) Till ordförande för mötet valdes Bo Högberg.
b) Till sekreterare för mötet valdes Åse ordberg .
c) Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Mikael
Per-Anders Persson.

ilsson och

§3
DAGORD TNG
En extra punkt i dagordningen skrevs in, punkt 4.
Därefter godkändes dagordningen.

§4
FÖREGÅE DE MÖTESPROTOKOLL
Att hålla endagskonferenser är positivt i förhållande till rådande arbetsmaterial. Detta
kommer att fortsätta.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5

•
•

a)

b)
c)
d)

e)

STÅENDE FRÅGOR
Alla närvarande förbund vill behålla regionfinal i U-cupen på separat dag.
Arrangerande SSM förbund arrangerar även regionfinal i U-cupen. Arrangör och
tidpunkt för regionalfinal i U-cupen 2008 Blekinge, 30/8-08 Ringamåla
(elektronik), 2009 Halland.
Arrangör och tidpunkt för regionalfinal Skyttiaden 2008 Kronoberg. örabyhallen
(elektronik), den 2 februari. 2009 Blekinge, preliminärt Karlskrona .
Arrangör och tidpunkt för regionkonferensen 2008 Halland, preliminärt
Gullbrannagården den 11/10. 2009 Kronoberg.
Regionläger: Ingen utbildningsledare fanns på plats i år, därför saknades
information om dessa. Det genomfördes ett Kh läger i Sävsjö, april 07 och ett i
Kristianstad den 6 juni. Önskemål framkom om att någon av utbildningsledama
är representerade på konferensen. Arrangerande förbund ansvarar för att någon
form av rapport finns från utbildningsledarna.
Information från regionrepresentanten: Alf Olsson informerade om
valberedningsarbetet. I tur att avgå, Skytte UO, är representanterna från Region Ö
och Region V. Alf avgår också i val nämnden men mötet beslutade föreslå Alf
Olsson till omval för detta uppdrag.

Regionkonferens syd 2007

Malmöhus läns ungdomsskytteförbund inbjuder till Regionkonferens lördagen 13 oktober 2007.
Plats: Frostavallen hotell & konferens.

Vägbeskrivning:

www.frostavallen.se

9.00 Samling och kaffe
9.30 Konferensen startar

----- Förslag till Dagordning -----

j

1) Inledning
2) Val av mötesfunktionärer.
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) 2 stycken justerare
3) Godkännande av dagordning
4) Föregående mötes protokoll och utvärdering av föregående möte.
5) Stående frågor
a) Arrangör och tidpunkt för regionfinal ungdomscupen 2008, 2009.
b) Arrangör och tidpunkt för regionfinal Skyttiaden 2008, 2009.
c) Arrangör och tidpunkt för Regionkonferens 2008, 2009.
d) Information om arrangemang av regionläger 2007-2008.
e) Information från regionrepresentanter i Skytte UO och valnämnd.
f) Information om turordning mellan regionerna för nordiskt utbyte.
g) Information från rikskansliet
6) Föranmälda frågor från förbunden i regionen.
7) Övriga frågor
Anmäls senast i samband med godkännande av dagordning.
Lunch (ca 12.00)
8) SSM möte - Se separat dagordning
9) Avslutning, ca 16.00
AV utrustad lokal inkl. bildkanon
Om ni behöver transport från stationen till konferensen så kontakta Bo Högberg 070-630 01 61.

Välkomna!

Deltagarlista Regionkonferens

syd 2007

Kronoberg:
Sven Karlsson (Skytteförbund)
Björn Johnsson (Ungdomsskytteförbund)

Blekinge:
Alf Olsson (Ungdomsskytteförbund,
Madelene Karlsson (Skytteförbund)

Valnämndens repr. Skytte UO)

Kristianstad:
Mikael Nilsson (Ungdomsskytteförbund)
Vivi-Anne Lindström (Ungdomsskytteförbund)
Lars Lennartsson (Skytteförbund)
Bengt Nilsson (Skytteförbund)

Malmöhus:
Bo Högberg (Ungdomsskytteförbund)
Helena Vilhelmsson (Ungdomsskytteförbund, Suppl. region repr. Skytte-UO)
Åse Nordberg (Ungdomsskytteförbund)
Dan Nilsson (Ungdomsskytteförbund)
Mats Persson (Ungdomsskytteförbund, Ordinarie region repr. Skytte-UO)
Christer Larsson (Skytteförbund)
Jane Jönsson (Skytteförbund)

•

Halland:
Per-Anders Persson (Ungdomsskytteförbund)
Carina Normann (Skytteförbundet)

SKYTTERÖRELSENS UNGDOMSORGA
/Bengt Svensson

2007-10-11

ISA TION

Turordning mellan regionerna avseende nordiskt utbyte
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•
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Två skyttar i åldern 17-20 år+ en ledare (from -05 4+ 1). Genomförs i april
Två instruktörer (förbundstränare eller skytt med motsvarande kunskap/erfarenhet).
Genomförs i november (onsdag - söndag).

Kost och logi betalas av an-angören. Resa betalas av Skytte UO.
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Handläggare

Veron ika Cedercrantz

Information från Skytte UO:s och FSR:s rikskansli

•

0 rganisa tio nss truktu ren
Vi har fortsatt processen mot ett nytt skytteförbund i Sverige. Vi har under 2007 varit ute och informerat
och diskuterat i landet för att få in synpunkter. Efter denna infonnationsrunda har Svenska Pistolskytteförbundet valt att lämna processen.
Vi kommer under årets höstkonferens att samla delegater för FSR, Skytte UO och SSF för att presentera
och diskutera den "tekniska" lösningen för att komma vidare. I dagsläget tyder allt på att styrelserna till
kommande årsmöte lägger fram en proposition om att avveckla Skytte UO och FSR för att därefter ingå i
den nya organisationen Svenska Skyttesportförbundet. Organisationen kommer att vara ansluten till
Riksidrottsförbundet i Sverige vilket kommer att ge ännu mer knytning av skyttet till idrotten .
Organisationen kommer att bli en av de största inom Riksidrottsförbundet med förhoppningsvis stora
möjligheter till påverkan.
För mer information kontakta respektive ordförande eller gå in på www.skyttespo1t.se
Det generella blyförbudet avskaffas
Regeringen har nu offentliggjort sitt förslag vad gäller ändring av den förordning (I 998:944) som skulle
ha omöjliggjort allt skytte med blykulor (förutom mot miljökulfång) från den 1/1 2008. Förslaget skall nu
gå en vända till EU och riksdagen (s k notifiering), men regeringen har själv rätt att bestämma i denna
fråga. Ett formellt beslut kommer att fattas senare i höst.
Den 12juli nåddes vi av nedanstående positiva pressmeddelande från Miljödepartementet:

•
•

"'Fortsatt höga miljökrav men inget totalförbud mot bly i ammunition.
Regeringen ställer fortsatt höga miljökrav på användandet av bly i ammunition, men ett totalförbud
genomförs inte. Regeringen avser att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för all
minska användandet av bly.
Förslaget till förändringen av reglerna innebär att det kommande totalförbudet för bly i ammunition som
skulle träda ikraft.från den I januari 2008 upphävs. De restriktioner för användning av blyhagel som
idag finns kommer att kvarstå. Det innebär att det kommer att vara förbjudet att använda ammunition
med blyhagel vid jakt på våtmark. Förbud för användning vid jakt över öppet vallen inskränks till att
gälla grunda delar av öppet vatten. Det kommer också, som tidigare, att varaförNudet att använda
blyhagel vid skytte med undantag för provskjutning, vid avläggande av jägarexamen och vid
jaktstigskytte.
- Bly i ammunition ska vara förbjudet där det är motiverat ur miljösynpunkt eller där det finns bra
alternativ. Vi kommer att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att ytterligare
minska blyanvändningen. Genom att göra lokalt anpassade åtgärder kan det säkerställas all skjutbanor
inte blir ett miljöproblem, varken på kort eller lång sikt, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på
Miljödepartementet.
Sverige informerar nu EU och WTO om ändringarna av reglerna. Efter notifieringsprocessen kan
regeringen fatta beslut om förordningsändringen.
Naturvårdsverket/år meddela undantag.från förbudet för internationellt sport.skytte ochför historiskt
skytte. De ändrade reglerna ställer också krav på att den som bedriver verksamhet vid skjutbana eller
skjutfält ska vidta åtgärder så all bly i ammunition inte orsakar skada på eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. "
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Åttio föreningar deltar i projektet "Med mera krut"
Som vi tidigare har informerat om har många röster höjts för att öka rekryteringen på 6,5 mm. Vi gör
detta genom att genomföra projektet "Med mera krut". Vi håller nu på att sammanställa projektet och allt
pekar på att ca 500 nya skyttar har prövat att skjuta 6,5mm

Drygt 8 miljoner .....
har FSR och Skytte UO satsat de senaste fem åren på att bygga upp infrastrukturen på skjutbanor runtom
i Sverige genom att subventionera elektronisk markeringsutrustning. En satsning som vi upplever mycket
lyckad och efterfrågad. Totalt har vi hjälpt till att fördela ca 1100 utrustningar till ca 120 föreningar och
förbund. I dagsläget finns inga ytterligare planer på att subventionera/förmedla hjälp till inköp på det sätt
vi gjort hittills.

FSR ekonomi

•

FSR fortsätter det stora arbetet med att anpassa sin verksamhet till det sportsligt önskvärda och det
ekonomiskt nödvändiga. FSR har idag balans i sin ekonomi men känner av ytterligare neddragningar från
Försvaret.

Skytte UO: s granskning
Granskningen av Skytte UO:s årsrapporter från föreningar är färdig och håller på att sammanställas.
Föreningarna kommer att skriftligt få ett svar på utfallet. Pengar kommer att betalas ut under oktober.
2006 fattades beslut om att införa aktivitetsdagar och deltagare, vilket har visat sig ha ställt till det i
redovisningen hos ett stort antal föreningar. Det gamla tänket med sammankomster finns på många håll
kvar. Det innebär att ytterligare information om hur man redovisar kommer att skickas ut i samband med
årsrapporterna som gäller för 2007 års verksamhet.
Det finns tre saker som vi vill uppmärksamma:
1. Många föreningar har använt de mallar vi skickat ut vilket är väldigt positivt. Överlag
2.

3.

•

har redovisningen blivit bättre.
Skytte UO har gjort en övergripande granskning av 350 föreningars handlingar. Ca I 00 av
dessa har vi fått stryka av en eller annan orsak. Oftast är det brister i självständigheten
gentemot sin FSR-förening eller kopplingen till Riksidrottsförbundet. Det innebär att vi
kommer att få minskade bidrag med ca 230 000 kr.
Ett problem som förekommer är att det bokförda beloppet avseende medlemsavgifterna inte
stämmer överrens med det antal medlemmar och angiven medlemsavgift, som föreningen
redovisat. Var noga med att dessa faktorer stämmer överrens.

Tänk över följande:
Skytte UO har idag 860 registrerade föreningar. Av dessa har vi tidigare år kunnat räkna 550 föreningar
som bidragsberättigade hos Ungdomsstyrelsen. Årets utfall är att endast 424 kommer att vara
bidragsberättigade. Vad beror detta på? Hur många av de 860 föreningar är aktiva?
De föreningsutskick som Skytte UO i fortsättningen kommer att skicka, går enbart till de föreningar som
har lämnat in årsrapport för det senaste verksamhtesåret. Liknade förfarande kommer FSR att diskutera
inom kort.

Kansli för det nationella skyttet
Det har gjorts ytterligare förändringar på kanslinivå, se bilaga.

Tidning Svenskt Skytte
Kommer med start från nummer ett 2008 att förändras. Det blir ett nytt format och ett nytt innehåll. Vi
gör detta för att försöka vända det låga prenumerationsantal ( 2200st) som vi har idag.
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260 nya föreningsledare
Ledare är nyckelpersoner för föreningens verksamhet. Vi vill öka antalet kunniga föreningsledare. Det
har våra styrelser sedan tidigare fastställt som en viktig inriktning för utbildningsverksamheten.
För att nå
dit måste hela rörelsen hjälpas åt på alla nivåer.
Centralt
Centralt har vi sedan länge en väl inarbetat organisation för utbildning av förbundstränare och
föreningsinstruktörer,
där vi centralt håller utbildning för förbundstränare. Vi har tagit fram litteratur som
kan sättas i händerna på tex föräldrar och unga skyttar som vill hjälpa till som ledare. Vi arrangerar
temadagar för aktiva föreningsledare ute i förbunden. Vi genomför utbildningsträffar med förbundens
styrelser. Vi har i samband med projekt "Med mera krut!" försökt få flera etablerade 6,5 mm-skyttar att
engagera sig som ledare.
Regionalt
Förbunden har vårt uppdrag att utbilda föreningsinstruktörer.
Varje förbund (genom utbildningsledaren)
organiserar, bestämmer tid, plats och bjuder in till kurs. Till hjälp vid själva genomförandet finns
förbundstränaren. Utbildningsmaterial finns att beställa.

•

Lokalt
Föreningarnas del i det hela är att hitta ledaren som ska utbildas. Det kan vara en etablerad skytt, en
förälder en ungdomsskytt mm. Statistiken visar att antalet utbildade föreningsinstruktörer
de senaste fem
åren är I 09 föreningsinstruktörer
i totalt sju förbund. Huvuddelen av dessa instruktörer har utbildats i
endast fyra förbund. Övriga 19 förbund har inte rapporterat någon instruktörsutbildning. Bra jobbat i de
förbund som har genomfört utbildning, men i övrigt känns det inte bra.
Under 2008 är målet att utbilda minst 260 nya förenings instruktörer/ledare. Det blir I O ledare per
förbund.
Vi kommer att utbilda nya förbundstränare nästa år och där kommer vi att trycka lite extra på just
uppdraget att utbilda instruktörer. Vi återkommer med mer detaljer, men börja redan nu att söka efter
kandidater till förbundstränarutbildningen
och att planera för instruktörskurser under nästa år.

Tävlingar
Bifogar rikstävlingar 2008. För att vi ska kunna ha ett cirkulerande fungerande system krävs att de som
blivit tilldelade en tävling gör allt de kan för att genomföra den. Om man mot förmodan inte kan ta
tävlingen måste arrangören minst två år i förväg meddela detta till rikskansliet.

•

Kvalitativ ledarutbildning
Skolskyttefrämjandet,
Skytte UO och FSR kommer 2008 att under perioden 23-29 juni anordna en
kvalitativ ledarutbildning i Stockholm. Den kommer precis som tidigare år att inrikta sig mot ledare som
på sin fritid lägger ner ett stort engagemang i skyttet. Dessa ledare kommer under veckan att erbjudas
föreläsningar i bl a ledarskap, men minst lika viktigt kommer den gemensamma tiden med familjerna att
vara. Meningen är att de medverkande ledarna och deras familjer skall träffa likasinnade och skapa
kontaktnät. Antalet platser är begränsat till 50 personer. Mer information kommer till Höstkonferensen,
men redan nu kan ni informera era ledare med tanke på planering av semester.

Veronika Cedercrantz

Hans Drugge

Generalsekreterare Skytte UO

Tjänsteförrättande

generalsekreterare

FSR
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FRIVILLIGA SKYTTERÖRELSEN
Stockholm 2007-10-03
Samtliga skytteförbund
Frivilliga skytterörelsens styrelse

Ny tjänsteförrättande

Generalsekreterare

på FSR

Som det tidigare har informerats om har Bo Walger valt att anta nya utmaningar och
lämna FSR kansli. Det blir andra gången som vi hjälper Svenska Pistolskytteförbundet med att rekrytera tjänstemän, Mats Stoltz var ju den första. Det är alltid
roligt när man kan hjälpa till, men tajmingen kommer aldrig rätt. Bo kommer att lämna
kansliet så snart nödvändig överlämning är klar, dock senast 2007-10-31. Vi önskar
Bo lycka till med sina nya uppdrag.
Vi står nu mitt uppe i en process där vi arbetar med att forma en organisation för
skyttet i Sverige, Svenska Skyttesportförbundet. Hur utfallet av denna process blir vet
vi först efter Skytteriksdagen 2008 där ev beslut kommer att fattas i frågan.
Mot bakgrund av detta har, till ny tjänsteförrättande GS för FSR fr.o.m. 1 oktober,
utsetts Hans Drugge. Hans har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med skytte
och är väl insatt i det dagliga arbetet på kansliet. I första hand kommer Hans att
inneha tjänsten fram till Skytteriksdagen 2008. Hans kommer att vara tjänstledig från
sin nuvarande tjänst på Skytte UO kansli.
För att än mer kunna leverera mot Försvarsmakten bildar vi en arbetsgrupp
bestående av Henrik von Vegesack, Börje Johanson och Lars Lennartsson. De
kommer att, nära Hans Drugge och Michael Normann, arbeta med för
Försvarsmakten viktiga uppdrag.
Vi har sedan den första juli i år ett kansli som arbetar för det nationella skyttets bästa.
Kansliet har två olika uppdragsgivare och det gäller att arbetsfördelningen
synkroniseras på ett effektivt och klokt sätt.

•

För att än mer stärka kansliet och få en samsyn i det kommande arbetet har vi fr.o.m.
1 oktober utsett Veronika Cedercrantz till chef för kansliet och personalen. Kansliets
övriga anställda kommer delvis att få nya ansvarsområden. Vi återkommer med
information om detta.
Vi välkomnar Hans och Veronika med personal i sina nya roller och önskar dem lycka
till.
Eventuell ytterligare information lämnas av undertecknad.
Med skyttehälsning
John Landin
John Landin
Styrelseordförande Frivilliga Skytterörelsen

Styrelse ordförande
Generalsekreterare

0733-37 4 7 03
08-553 414 82
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2008 års Riksomfattande tävlingar
Tävling

Datum

Plats

Hemmabanetävling
FSR Rikspropaganda/ Lg, Kh,
G, AK, Kpist
1/1-14/12
Förbundslagstävling Kh
1/5-16/6
Dagbladsskjutningen/Gevär 6,5mm, Kh 31/5-8/6
Skyttiadens föreningsomgång.
Sista dag 2/ 12-07
Skyttiadens kretsomgång
Sista dag 23/12-07
Skyttiadens förbundsomgång
Sista dag 13/2
Propagandatävling luftgevär
07-11-01- 08-03-31
Elitserien korthåll
1/6 - 5/9

Rikstävlingar
Vinter riksskytte/GF
Skyttiadens Regionsomgång/Lg
Skyttiadens Riksfinal/Lg
Elitseriens Riksfinal/Kh
Ungdoms Cupens Riksfinal/Kh

24/2
2/2
8/3
4/10
5/10

Hofors/X
Regionvis
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna

13/4
1-3/8
23-24/8
27-28/8
29-31/8
12-14/9
27-28/9
1-2/11
21-23/11

Strängnäs/D
Ringamåla/K
Dagsås/N
Jönköping/F
Jönköping/F
Kungsängen/ AB
Sundsvall/Y
Trollhättan/Pd
Ystad/M

26-27/1
16-17/8
5-6/9

Sävsjö
Danmark
Danmark

SM-tävlingar

•

SM Fältskjutning /GF
SM Korthåll/Kh, KhL, KhF
SM Banskjutning/G, GL
SM AK/ AK, AKL
SM Kpist/Kp, KpL,KpF
JSM/G, GL, Kh, KhL, KhF
Skol-SM/GL, KhL, KhF
SMLg
SM/JSM Falling-target

Landskamper
Falling-target Lg
Korthåll
NM/NUM
Michael Normann
Tävl ingssamordnare

- -

Fast Tävlingsprogram

Verksamhet

L:andskamp Falling targct
Regomgång. Skyttiaden
Ri ksfinal Skyttiaden
V i_nterriksskyttet
SM Gevär 6,5 Fält
Sl-utlig uttagning Kh, Skytte UO
SM Korthåll Bana
Sh1tlig Uttagning Kh, FSR
Uttagning NUM, Skytte UO

Landslrnmp Korthåll
FSR/lJO
SM Gevär 6,5 Bana

N M/NUM Gcviir 6,5
SM Kpist
SMAK4
JSM

Skol-SM
R:iksfinal Elitserien Kh
Rjksfinal U. Cup Kh
SM Luftgevär
SM Falling target

Tävlingar

- -I
Skytte

('

Definition
Sista Wrdagen-sUndagen i _januari

2008
26-27/1 (S)

2009
24-25/1 (S)

2010
30-31 /l (S)

Första lördagen i februari
Andra lördagen i mars
Andra söndagen i mars
Söndag i vecka 15. Infaller påsken i denna vecka,
senareläggs SM till söndag vecka 16
Sista lördagen-söndagen i juli
Första söndagen i augusti samt fredag-lördag före
Första lördagen-söndagen efter SM Korthåll,
Alternativt första måndagen - tisdagen efter SM Kh.
Första lördagen-söndagen efter SM Korthåll
Tredje söndagen i augusti samt Wrdagcn Hire
Alternativt fredag-lördag före tredje siindagen i augusti

2/2
8/3
9/3
13/4

7/2
7/3
15/3
19/4 (V 16)

6/2
13/3
14/3
18/4

26-27/7
1-3/8
8-10/8
8-10/8

25-26/7
31/7-2/8
8-9/8
( 10-11 /8)
8-9/8

24-25/7
30/7-1/8
7-8/8
(9-10/8)
7-8/8 OK

16-17/8 (Dk)
Alt.15-16/8

15-16/8 (S)
Alt. 14-15/8

14-15/8 (Dk)
Alt. 13-1-t/8

23-24/8

22-23/8

21-22/8

Alternativt, sju dagar tidigare

5-6/9 (Dk)
OK med Dk

4-5/9 (N)
Alt. 28-29/8

3-4/9 (S)
(SkUvde)

Första lördagen - söndagen i september samt fredagen före
Onsdag - torsdag före SM Kpist
Andra fredagen - lördagen - söndagen i september
Lördag - söndag två veckor efter J SM
Lördag efter Skol-SM
Söndag efter Skol-SM
Lördag-söndag i Allhelgona helgen
Tredje lördagen-söndagen efter Allhelgona helgen

4-6/9
2-3/9
12-14/9
27-28/9
4/10
5/10
1-2/11
21-23/11

3-5/9
1-2/9
11-13/9
26-27/9
3/10
4/10
31/ 10-1/ 11
20-22/11

2-5/9
31 /8-1 /9
10-12/9
25-26/9
2/10
3/10
6-7/11
27-28/12

Fjärde söndagen i augusti samt lördagen före
Fijrsta Wrdagcn i september samt fredagen före

som är rödmarkerade

Michael Normann
T ävlingssamordnare

Nationellt

(även fetstil) bör ensas vid nordisk

ordförandekonferens.

