2017-05-24

FÖRENINGSINTYG KULLENS PK 2017
Intyg ges endast för vapen godkända för skytte inom Svenska Skyttesportförbundet (endast pistolsektionen),
Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Svartkruts Skytte Federationen och Svenska Dynamiska
Sportskytteförbundets (IPSC) reglemente.
• I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
• I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET

Kullens Pistolskytteförening begär att:
Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i
föreningens tävlings- och träningsverksamhet två (2) gånger i månaden, gröna kort utbildningen räknas som
aktivitet) samt betalat föreningsavgiften.
2. Första vapnet måste vara kaliber .22, alternativt slaglåsrevolver eller mynningsladdad pistol/gevär.
3. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.
4. Vid förnyelse av licens eller ytterligare vapen (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och
träningsverksamhet under minst en 12 månaders period samt betalt föreningsavgiften.
5. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB)
Svenska Svartkruts Skytte Federationen och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets (IPSC) reglemente för
aktuell gren/grenar.
6. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall förbundet/förbunden kontaktas.
7. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
8. 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 två (2) gånger om året och i övrigt ha
visat ett aktivt intresse för föreningen.
9. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.
10. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke eller Svenska
Dynamiska Sportskytteförbundets (IPSC) reglemente, (SSSF) Svenska Svartkruts Skytte Federationen
rekommendationer. Fodringarna gäller 24 månader från registrerat datum.
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Till varje ansökan ska intyg om skjutskicklighet bifogas (I enlighet med anslutna förbunds rekommendationer
och krav)
Skjutskicklighet intygas endast av någon av följande:
a.
b.
c.
d.

Föreningens godkända instruktörer
Skjutledare vid någon av föreningens tävlingar och träningar
Någon ur föreningens styrelse
Annan som utses av föreningens styrelse

Skjutkort ska signeras så att det tydligt framgår VEM som intygar skjutskickligheten/resultatet (både namn,
medlemsnummer och datum ska anges).
11. Intyg skall utfärdas av styrelsens protokollförda delegation. Styrelsen har delegerat detta till styrelsens
ordförande och sekreterare. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter protokollföras/arkiveras.
Vid utfärdandet av föreningsintyg till föreningens medlemmar som endast skjuter inom Svenska Dynamiska
Sportskytteförbundets så krävas det alltid ett godkännande från vår instruktör eller utsedd person/personer
som ansvarar för uppgiften. För närvarande är det Peter Ardemalm och Jonas Ardemalm.
12. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten
13. 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. ”Intyg krävs från förra föreningen”
14. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda
intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.
15. Medlemmen skall själv hämta föreningsintyget på Polisen hemsida eller via klubbens och fylla i relevanta
uppgifter såsom tidigare antal vapen, fordran, vapengrupp, sammanslutande förbund, komplett information
om vapnet, personnummer och därefter skicka det till den av styrelsen utsedda upplysningslämnare.
16. Loggbok kommer att föras av föreningen gällande interna tävlingar och träningstillfällen i enlighet med
publicerad skjutkalender och som skall vara godkänd av sittande styrelse. Finns det ingen loggad aktivitet så
anser styrelsen att man inte varit närvarande vid anordnat tillfälle. Loggning sker i huvudsak med vårt digitala
system. (Kort krävs)
17. Styrelsen rekommenderar att alla medlemmar för egen loggbok för externa aktiviteter och att man med
fördel även loggar klubbens anordnade aktiviteter där man varit aktiv. FAP och pistolskytteförbundet
rekommenderar likaledes.
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Vid eventuella frågor vänligen kontakta styrelsen

I övrigt följer föreningen FAP 551–3, s rekommendationer så långt det är
möjligt.

Mall föreningsintyg och denna anvisning kommer att finnas på klubbens hemsida.

Handlingen antagen av styrelsens: 2017-04-20
För styrelsen
Carsten Hansen
Sekreterare, Kullens PK
Sekreterare@kullenspk.se
070 515 22 54
CH//2017-04-26
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