
§ 1 Förbundets uppgift
Förbundet är en självständig och fristående riksorga-
nisation för de svenska skytteföreningar som bedri-
ver pistolskytte inom de grenar som finns upptagna i 
förbundets skjuthandbok, SHB. Juridiskt sett är för-
bundet en ideell förening utan vinstsyfte med uppgift 
att främja och utveckla idrott med de speciella red-
skapen pistol och revolver. Det finns policydokument 
som mer i detalj tar upp målsättningarna i förbundets 
verksamhet.
    Föreningar som vill låta sina medlemmar delta i det 
s k nationella pistolskyttet ska vara medlemmar i för-
bundet. I medlemskapet ligger bl a rätten att arrangera 
tävlingar inom förbundets regelverk och att låta sina 
medlemmar delta i sådana tävlingar. Det hindrar inte 
att en förening kan ha annat skytte på sitt program el-
ler att föreningen driver annan idrott.  
    Förbundet är en frivillig försvarsorganisation. Ef-
tersom kretsar och föreningar kan få verka på förbun-
dets uppdrag i frivilligverksamheten påpekas detta i 
stadgarna.

§ 2 Organisation
Att kretsarna är förbundets regionala organ är ett för-
tydligande av deras funktion. Att kretsen också är 
föreningarnas gemensamma organ framgår av krets-
stadgarna.
    Nytt är att landsdelarna förs in i stadgarna.  
    FM beslutar om den geografiska indelningen i stort 
men när det kommer ner till den enskilda föreningen 
bör det vara FS (VU) som beslutar i vilken krets en 
förening ska höra hemma.
    Enskild medlem får genom sin förening anses vara 
medlem i förbundet.
    När det i stadgarna talas om ”förbundet” framgår 
det oftast av sammanhanget vilket av förbundets olika 
organ som avses. Om något ska sändas till förbundet 
eller någon kommitté eller nämnd avses naturligen 
förbundskansliet, som har ansvar för att brev, mail 
etc. hamnar rätt.

§ 3 Stadgar och ansvar
Föreningarna har i sin verksamhet med nationellt pi-
stolskytte att följa förbundets stadgar, beslut, SHB 
och självklart vad lagar och myndigheters föreskrif-
ter säger som kan röra verksamheten. Föreningen ska 
också ha stadgar som har godkänts av förbundsorgan, 
vanligen pistolskyttekretsen. 
    Förening som inte betalar sin årsavgift riskerar ute-
slutning.

Kretsarna är låsta vid normalstadgarna på ett sätt som 
inte ger något större utrymme för avvikelser. 
    Det kan hända att kretsar avsomnar. Det är då möj-
ligt för FS att kalla föreningarna i kretsen till ett extra 
årsmöte för att få igång verksamheten igen.

§ 4 Kallelse till förbundsmöte
Nytt är att e-post uttryckligen får användas. ”På annat 
lämpligt sätt” ska naturligtvis vara lika säkert, som 
fax eller direkt i handen. ”Tillställas” betyder juridiskt 
att handlingarna ska skickas iväg till den adress som 
är känd för förbundet, inte att förbundet ska ha bevis 
på att handlingarna har kommit fram, dvs ingen del-
givning. Kretsarna ska hålla förbundet underrättat om 
aktuell mottagares adress. 
    Bokföringslagstiftningen har ändrats, därav termen 
årsbokslut. Det finns olika slags årsbokslut beroende 
på omsättning m.m., men för enkelhetens skull an-
vänds här bara termen årsbokslut. 
    Valberedningens förslag ska vara framme i god tid 
före utskicket inför förbundsmötet. 

§ 5 Ärenden vid ordinarie förbundsmöte
Stadgarna reglerar inte i vilken ordning suppleanterna 
ska tjänstgöra vid förfall för ledamot. Enligt gällande 
praxis bestämmer FS från fall till fall vilken supple-
ant som ska ersätta frånvarande ledamot. Om möjligt 
utses suppleant från samma landsdel som den frånva-
rande ledamoten.
    Akuta frågor kan komma upp efter det att dagord-
ningen har gått ut till kretsarna. Därför en möjlighet 
att ta upp nya ärenden om det finns en kvalificerad 
majoritet för det. Det ska också vara en fråga som be-
höver lösas akut.
    Hedersledamot i förbundet är en hedersbevisning 
som medför rätt att delta på årsmöten o.d. 

§ 6 Röstning vid förbundsmöte
Spärren mot att ombud eller suppleant inte får tillhöra 
FS beror på att ledamot i FS har rösträtt på årsmötet. 
   Röstningsreglerna skiljer sig inte i sak från tidigare 
skrivning. Däremot har språkliga ändringar gjorts i 
syfte att göra bestämmelserna klarare. Förbundet vet 
vilka föreningar som har lämnat årsredovisning och 
vilka som har betalt. 
    Sluten votering är tillåten bara vid personval. Mö-
tets ordförande behöver inte ha rösträtt för att få fälla 
avgörandet vid lika röstetal.
    Om inget annat sägs gäller ett beslut när protokollet 
är slutjusterat, dvs när alla som ska signera protokol-
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let har gjort det. Så är oftast inte avsikten. Därför ett 
påpekande att inte glömma tidpunkten när ett beslut 
ska börja gälla. När det gäller regeländringar i SHB är 
det normalt så att de gäller från ett årsskifte.

§ 7 Motioner till förbundsmötet
Ordningsregler för den praktiska hanteringen av mo-
tioner till FM. Någon saklig ändring är inte avsedd.

§ 8 Propositioner till förbundsmötet
Enligt gällande tidsplan ska FS lägga proposition 
senast den 1 februari. Det kan dock finnas lägen då 
myndighets beslut eller andra omständigheter kräver 
att FM tar ställning i viktigare frågor, utan att det för 
den skull bör kallas till ett extra FM. Därav denna 
öppning för sena propositioner.

§ 9 Extra förbundsmöte
Paragrafen kan sägas motsvara vad som gäller i all-
mänhet i svenska föreningar. Naturligtvis ska det ha 
hänt något exceptionellt för att kalla till ett extra FM 
och därför är reglerna restriktiva.

§ 10 Förbundets ledning
Paragrafen klargör att förbundsordföranden har en 
representativ ställning och i mycket är förbundets 
ansikte utåt.     Det är också bra om en förbundsord-
förande kan inta en neutral hållning och försöka ena 
stridande viljor inom styrelsen utan att behöva lägga 
sin röst. 
     Förbundsstyrelsens ordförande leder det operativa 
arbetet tillsamman med GS och VU. 

§ 11 Förbundsstyrelsens sammansättning
Skrivningen utgår ifrån nuvarande förhållanden i frå-
ga om styrelsens sammansättning. 
    Skytteorganisationerna har kommit överens om att 
den ömsesidiga styrelserepresentationen ska upphöra. 
Därför finns representanter för de andra skytteorgani-
sationerna inte längre med i styrelsen. Detta hindrar 
inte att sådana kan adjungeras om behov skulle upp-
stå. Det hindrar inte att sådana kan adjungeras om be-
hov skulle uppstå.

§ 12 Förbundsstyrelsens beslutsförhet m.m.
Skrivningen är oberoende av hur många ledamöter det 
finns i styrelsen. Självklart är ordföranden ledamot.
    Akuta ärenden kan tas mer informellt men det är 
viktigt att det som beslutats kan dokumenteras på ett 
säkert sätt. Beslut som tas per brev eller e-post (”per 
capsulam”) ska dokumenteras och kan eventuellt ri-
vas upp eller modifieras vid ett efterföljande styrel-
semöte. 
    Telefonbeslut är inga regelrätta per capsulam-beslut 
men kan tolereras om det i botten finns något läsbart 
förslag att ta ställning till.

§ 13 Verkställande utskottet
VU:s sammansättning kan ändras under resans gång. 
Nytt är att generalsekreterarens uppgifter är beskrivna 
samt att annan person kan adjungeras, vilket ofta fö-
rekommer.

§ 14 Styrelsens åligganden
En uppräkning som inte längre innehåller att behandla 
överklaganden och att utse ledamöter i andra riksor-
ganisationers styrelser. Att den ömsesidiga styrelse-
representationen tagits bort innebär givetvis inte att 
samarbete med de andra skytteorganisationerna inte 
ska eftersträvas. Ett omfattande samarbete bedrivs på 
central nivå inom ramen för SOS och andra nätverk. 
    Tillkommit har att utse ledamöter och suppleanter 
i överklagandenämnden, att bestämma organisationen 
av kansliet och en allmän regel att sköta förbundets 
angelägenheter.

§ 15 Firmateckning och räkenskapsår
Standardformulering.

§ 16 Revision
Lagstiftningen på området är omfattande och begrep-
pet god revisionssed täcker väl in vad revisorn be-
höver göra inför FM. Kravet på auktoriserad revisor 
finns kvar även om det inte är ett lagkrav för en ideell 
förening. 

§ 17 Valberedning
Det är olämpligt att valberedningen föreslår någon 
som ingår i beredningen, men om denne först lämnar 
beredningen så finns möjligheten.
    Sista stycket tar upp risken för intressekonflikter 
om en person med stark ställning i en annan skytte-
organisation får inflytande på valet av kandidater till 
viktiga poster inom förbundet. Notera dock att det är 
fråga om en rekommendation. Om årsmötet finner att 
personen ändå är lämplig så är valet i sin ordning.

§ 18 Överklagande
Föreningens styrelse avgör om ett överklagande av 
dess beslut ska överlämnas till kretsstyrelsen, eller 
vid dubbelanslutning, till annat förbunds överinstans. 
Se kommentaren till föreningsstadgarna.
    I rena undantagsfall har kretsstyrelsen möjlighet 
att överlämna överklagandet till förbundet med eget 
yttrande, dvs i praktiken till överklagandenämnden. 
Ett exempel är att kretsstyrelsen inte kan besluta på 
grund av jäv.
    Ett överklagande av kretsens beslut ska prövas av 
förbundet, dvs normalt överklagandenämnden.
    Beslut av VU kan det i och för sig klagas på, men 
eftersom VU arbetar på delegation av FS så blir det 
fråga om att FS omprövar VU:s beslut. Den som kan 
klaga på ett beslut av VU är den som berörs, dvs. 



den föreningsmedlem, förening, krets eller möjligen 
landsdel som har ett berättigat intresse i saken och 
som kan direkt påverkas av beslutet. Ett sådant klago-
mål kan inte tas upp i överklagandenämnden.
    Stadgarna saknar bestämmelser för överklagande 
av beslut som tagits av landsdelsmöte. Landsdelen är 
ingen administrativ enhet inom förbundet varför kret-
sarnas möjlighet att överklaga beslut av landsdel är 
utomordentligt begränsad. Beslut av landsdelsmöte 
kan därför endast överklagas om beslutet inte kommit 
till i rätt ordning. Har kretsen exempelvis inte blivit 
kallad till mötet kan det vara skäl för att upphäva be-
slutet. Däremot är det inte meningen att beslut i sak 
som har fattats i enighet av närvarande kretsar ska 
kunna ändras av överklagandenämnden.
    Sista stycket tar upp den praktiska handläggningen 
av överklaganden. Sekreteraren som sätter upp pro-
tokollet är närmast till att också skicka ut det till be-
rörda. Den som ett styrelsebeslut riktar sig emot ska 
”tillställas” protokollet med beslutet på ett tillförlitligt 
sätt. ”Tillställas” kan numera tolkas som vanligt brev, 
fax och som e-post, om man är säker på att mottaga-
ren har en fungerande adress. De som inte är direkt 
berörda kan få läsa det på hemsida eller på anslags-
tavla i klubblokalen. 

§ 19 Överklagandenämnd
Överklagandenämnden är tänkt att ta hand om de 
överklaganden som inte gälller tävlingar (där SHB 
fortfarande ska användas). Men för ett beslut av en 
förening så är första överklagandeinstans kretsstyrel-
sen. 
    Eftersom nämnden arbetar på delegation från FS 
så kan FS också entlediga ordförande, ledamot och 
suppleant. Ledamot och suppleant i nämnden bör inte 
samtidigt sitta i FS. 
    Meningen är att överklagandenämnden ska kunna 
klara handläggningen med e-post och vanlig post. 
Nämnden ska ge enskild, förening och krets möjlighet 
att komma med synpunkter och när alla har sagt sitt 
komma till ett opartiskt beslut. Nämndledamöterna 
behöver inte träffas personligen för att besluta. I rena 
undantagsfall kan det bli ett möte med parterna.
    En ”politisk” fråga kan överlämnas till FS om den 
kan ha konsekvenser utöver det aktuella fallet.
    Sista stycket hindrar att förbundets och dess or-
gans interna angelägenheter tas upp i domstol. Ide-
ella föreningar bestämmer i princip sina egna regler, 
till skillnad från exempelvis ekonomiska föreningar. 
Medlemskapet är frivilligt och den enskilde går in i 
föreningen på dess villkor och kan lämna föreningen 
med omedelbar verkan. Högsta domstolen har visat 
en klar ovilja att lägga sig i vad ideella föreningar be-
slutar när det gäller de egna föreningsmedlemmarna. 
Det är därför helt i sin ordning att stadga att en för-

eningsmedlem inte får föra talan vid allmän domstol 
mot förening, krets eller förbund. Det kan hindra en 
domstol från att ta upp ett klagomål från medlemmen.  
En helt annan sak är att den som vägras medlemskap 
eller enskild som har ekonomiska anspråk kan föra 
talan vid domstol på vanligt sätt. 
    
§ 20 Landsdelarna
Paragrafen är helt ny och reglerar landsdelarna. Vem 
som ska kalla till möte och hur kan säkert lösas på an-
nat sätt. Huvudsaken är att det blir några möten.
    Beslut fattas med consensus, dvs alla måste vara 
överens, men den krets som lägger ner sin röst  kan 
inte hindra ett beslut som övriga är överens om. Det 
ligger dock i sakens natur att det inte går att lägga 
på en krets ansvaret för ett mästerskap mot kretsens 
vilja.
    En arbetsbeskrivning finns. Landsdelens stadgar 
kan avvika i fråga om kallelse till möte och det kan 
finnas mer utförliga regler i stadgarna om hur lands-
delen ska fungera, men denna paragraf och arbetsbe-
skrivningen ska styra landsdelsmötet. 
    Det är inte meningen att landsdelen ska vara en 
administrativ enhet inom förbundet. Det hindrar inte 
att landsdelen kan ha en kassa och en styrelse som 
ansvarar för att landsdelen fullgör sina uppgifter.

§ 21 Tolkning av förbundets stadgar
FM har makten över stadgarna och därav följer också 
att FM kan tolka dem eller komplettera stadgarna när 
de stadgar som finns inte ger något besked. När mötet 
inte är samlat eller dess beslut inte kan avvaktas så 
får FS tolka stadgarna. I brådskande fall kan VU ta 
beslut, vilket är nytt.

§ 22 Ändring av förbundets stadgar
I sak är det samma regler som i gällande 18 §. För 
klarhetens skull är tillagt att frågan måste stå på dag-
ordningen. I fråga om användningen av förbundets 
tillgångar så har ”skytte med pistol och revolver” änd-
rats till pistolskytte.


