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ANVISNINGAR FÖR KLUBBARNA. 
 
  
1.  Klubbarna betalar medlemsavgift till kretsen med ett belopp som bestäms av kretsårsmötet,  
 f.n 500 kr. 

Avgiften skall betalas före 1 april årligen i förskott till Södermanlands Pistolskyttekrets 
bankgiro  494-5044. 

  
2.  Klubbarna lämnar årsrapport över verksamheten föregående år på fastställda formulär 

(datamedia) till kretssekreteraren senast 15 januari årligen.  
Dessutom rapporteras utbildnings- och rekryteringsläget dvs antal nybörjare som deltar i 
pågående eller avsedda kurser samt det ekonomiska läget. 

  
3.  Namnuppgifter på styrelsens sammansättning skall varje år insändas direkt efter årsmötet till 

kretssekreteraren fvb till förbundskansliet. 
  
4.  Förslag till kretsmotioner insänds till kretssekreteraren senast 1 december. 

Kretsen insänder motioner till förbundskansliet senast 1 februari. 
  
5.  Förslag till kretsens förtjänstmedalj insänds till kretsstyrelsens sekreterare senast 1 december. 

Samma datum gäller för anmälan av under året anmärkningsvärda tävlingsresultat på 
landsdels-, riks – eller internationell nivå. Framstående prestationer på den nivån bör 
omnämnas i kretsens årsberättelse. 

 
  
6.  Arrangör av kretsmästerskap, kretsserietävling eller nationell tävling i precisions- eller 

fältskjutning skall beakta att inbjudan till sådan tävling måste godkännas av kretssekreteraren 
före utskick. Exempel på inbjudan finns under resp. skyttegren i handboken. 

  
7.  Resultatlista får ej publiceras förrän kretsens sekreterare  godkänt densamma. 

Därigenom undviks fel i beräkningen av antalet standardmedaljer mm. 
Resultatlistan skall efter godkännande utskickas till samtliga i tävlingen deltagande klubbar 
och till Förbundskansliet. 
Det är angeläget att resultatlistan har kommit klubbar och kretssekreteraren tillhanda före 
nästa tävling. 

  
8.  Kretsen har utgivit Handlingsregler för föreningar vid utfärdande av intyg för ansökan om 

vapenlicens. Se dok. 1. 9. 03. 
Klubbarna har antagit dessa regler.  
Kretsen påminner om vikten av att handlingsreglerna finns och skall följas. 

  
9.  I samband med klubbkonferensen, som årligen sker under januari månad utarbetas ett förslag 

till tävlingsprogram på krets och landsdelsnivå. Arrangerande klubbar yttrar sig över 
förslaget senast 15 februari. Tävlingsprogrammet fastställs av stundande årsmöte senast den 
sista mars. 
Till grund för programmet ligger den turordning som framgår av dok. 1. 8. 01. 

 


