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Proposition angående krav på tävlingslicens för deltagande på SM 
 
Motivering: Rimligt med samma krav för alla som deltar på SM inom alla grenar inom 

förbundet. Eftersom skyttekort krävs för tävlingslicens blir det automatiskt en lägsta ålder av 

13 år för att delta i SM. 

 

Förändringen införs som ett tillägg under 2.6 Deltagande i mästerskapstävling – SM 

2.6.1 För deltagande i alla SM krävs tävlingslicens. 

 

Det medför att alla paragrafer under 2.6 räknas upp med ett nummer. 

 

http://www.skyttesport.se/
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Proposition om ändring av stadgar avseende uttagningar till mästerskap och OS 
 
Motivering: Det som står i stadgarna stämmer inte överens med hur förbundet jobbar med 

elitverksamheten idag. 

 

 

Nuvarande text i stadgarna 

 

34 § ÅLIGGANDEN 
Det åligger samtliga sektionsstyrelser 

att: 

… 

11.utforma uttagningsbestämmelser, vidta 

åtgärder för att SM och uttagningstävlingar 

anordnas, ansvara för uttagning av skyttar, 

lag och ledare till landskamper, NM, EM, 

VM, och föreslå skyttar och ledare till OS; 

 

Förslag på ny text i stadgarna 

 

34 § ÅLIGGANDEN 
Det åligger samtliga sektionsstyrelser 

att: 

… 

11. vidta åtgärder för att SM anordnas samt 

när det gäller breddelit uttagning av skyttar 

, lag och ledare till landskamper samt 

uttagningstävlingar 

 

 

http://www.skyttesport.se/
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Proposition om ändring av stadgar avseende ungdomsrådet 
 
Motivering: Det som står i stadgarna stämmer inte överens med hur ungdomsrådet jobbar idag 

och hur de vill jobba.  

Förslaget innebär att ungdomsträffarna som begrepp tas bort samt att ungdoms-

representanterna som utses av ungdomsrådet formellt ingår i sektionsstyrelserna med full 

rösträtt. 

 

 

Nuvarande text i stadgarna 

32 § SEKTIONSSTYRELSE, 
SAMMANSÄTTNING, ARBETSÅR 
Sektionsstyrelse består av ordförande samt 

tre till åtta övriga ledamöter. Samtliga 

ledamöter väljs vid sektionsmötet, 

ordförande för ett år samt övriga för två år 

på så sätt att halva antalet eller närmast 

halva antalet väljs för två år ena året och 

övriga för två år det andra året.  

 

 

 

 

 

 

10 KAP UNGDOMSRÅD 

49 § UTFORMNING, 
SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT 
3. Verksamhet 

…. 

- arrangera en årsträff och nätverksträffar, 

- ha styrelsemöten där hela rådet är samlat 

och under dessa möten dokumentera 

beslut, 

- arrangera årsträff enligt punkt 4 nedan. 

 

Förslag på ny text i stadgarna 

32 § SEKTIONSSTYRELSE, 
SAMMANSÄTTNING, ARBETSÅR 
Sektionsstyrelse består av ordförande samt 

fem till åtta övriga ledamöter och en eller 

två ungdomsrepresentanter. Samtliga 

ledamöter, utom ungdomsrepresentanterna, 

väljs vid sektionsmötet, ordförande för ett 

år samt övriga för två år på så sätt att halva 

antalet eller närmast halva antalet väljs för 

två år ena året och övriga för två år det 

andra året.  

 

 

 

 

10 KAP UNGDOMSRÅD 

49 § UTFORMNING, 
SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT 
3. Verksamhet 

…. 

- ha rådsmöten där hela rådet är samlat och 

under dessa möten dokumentera beslut, 

- arrangera två förbundsomfattande träffar 

enligt punkt 4 nedan.. 

 

  

http://www.skyttesport.se/
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4. Årsträff 

Årsträff ska arrangeras en gång per år 

lämpligen under hösten. Posterna i rådet 

tillsätts under årsträffen. Tillsättning görs 

genom val mellan de som lämnat in 

intresseanmälan innan eller under träffen. 

Rekrytering sker genom nätverket. Varje 

förening får skicka högst fem 

representanter som under mötesåret fyller 

lägst 12 år och högst 25 år. Under 

årsträffen ska det arrangeras mer än mötet, 

t.ex. diskussioner, 

inspirationsföreläsningar, utbildning etc. 

4. Förbundsomfattande träffar 

Förbundsomfattande träffar arrangeras två 

gånger per år, varav en i samband med 

SvSF årsmöte och den andra i samband 

med annat förbundsomfattande 

arrangemang. Samtliga distrikt ska 

erbjudas att skicka representanter. Under 

dessa möten ska det, utöver information, 

erbjudas t.ex. diskussioner, 

inspirationsföreläsning, utbildning etc. 

Posterna i rådet tillsätts under dessa träffar. 

Tillsättning görs genom val bland de som 

lämnat in intresseanmälan före eller under 

träffen och som under verksamhetsåret  

fyller lägst 12 år och högst 25 år. 

 

5. Rösträtt i grensektionernas styrelser 

Alla sektionsstyrelser ska ha en minst en 

och högst två ungdomsrepresentanter, 

utsedda av ungdomsrådet, med rösträtt. 
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Proposition 4 
 
Proposition om ändring i nuvarande drogpolicy och att ge 
förbundsstyrelsen mandat att vid behov korrigera SvSFs 
policys. 
 
Motivering: Det har framförts önskemål om att förtydliga nuvarande drogpolicy med 
avseende på narkotika. Förbundsstyrelsen vill samtidigt att ordet ”äldre”, framför ledare, tas 
bort. Förbundsstyrelsen önskar även få mandat att själva, vid behov, redigera förbundets 
drogpolicy och även andra liknande policys om de idag kräver förbundsmötesbeslut. 
Nuvarande ordning kan stoppa upp arbetsprocesser och hindra ändringar som bör 
implementeras omgående. 

 
1. Förbundsstyrelsen önskar en förändring av nuvarande drogpolicy enligt nedan. Gul 

markering är nytt och röd överstruken utgår. 
2. Förbundsstyrelsen önskar mandat att vid behov justera förbundets policys utan 

förbundsmötesbeslut. 

 
 

DROGPOLICY 
 

Drogpolicy för Svenska Skyttesportförbundet fastställd vid Förbundsmötet 2014-05-112016 05 
22. 

  
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar, där alla 
kan delta på sina villkor och ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär bredd- 
idrott med en framgångsrik internationell elit.  
 

MOTIV FÖR DROGPOLICY  
För att skapa förutsättningar för ledare, funktionärer och medlemmar att vara goda förebilder, har 
denna policy arbetats fram. Den skall vara ett levande dokument, med vägledande riktlinjer som ger 
stöd i arbetet mot droger. Med policyn vill vi också visa vårt samhällsansvar och visa föräldrar,  
myndigheter, sponsorer, samarbetspartners och övriga delar av samhället var vi står i dessa frågor.  
 

SvSF:s DEFINITION AV DROGER  
Hos oss definieras tobak, snus, alkohol* och narkotika** som droger. SvSF:s anti-dopingarbete 
regleras i stadgarna och i anti-dopingprogrammet och ingår därför inte i denna policy.  
Med ledare, i nedanstående text, menas även funktionärer, förtroendevalda och anställda på alla 
nivåer inom SvSF samt föräldrar som har ett aktivt deltagande i verksamheten, genom att till 
exempel transportera ungdomar.  
 

http://www.skyttesport.se/
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DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA UNDER 20 ÅR  
• Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i SvSF:s regi.  
• Nolltolerans gäller även beträffande alkohol och narkotika för äldre ledare i samband med 
aktiviteter för denna åldersgrupp.  
• Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot 
narkotika. Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller 
social myndighet. 
 

DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA ÖVER 20 ÅR  
• Nolltolerans gäller beträffande alkohol och narkotika under tävling. Alkoholförtäring tillåts i övrigt 
endast i måttliga former.  
• Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot 
narkotika. Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller 
social myndighet. 
• SvSF bjuder som regel inte på starkare drycker än vin.  
• Återhållsamhet gäller vid användning av tobak och snus i samband med SvSF:s verksamhet.  
• Rökfritt gäller i alla lokaler som används för SvSF:s verksamhet. 
  

KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER  
För att höja kompetensen inom området skall SvSF vara representerat när temaaktiviteter erbjuds 
från RF och olika myndigheter. 
  

KOMMUNICERING AV DROGPOLICYN  
Policyn ska kommuniceras genom:  
• Årsmöten, styrelsemöten och Skytteforum  
• Landslagsläger, andra träningsläger och ledarmöten  
• Svensk Skyttesport och SvSF:s hemsida. 
 

AKTIVITETSPLAN, UPPFÖLJNING OCH FASTSTÄLLANDE  
Policyn är ett levande dokument som regelbundet diskuteras och vid behov revideras vid 
Förbundsmötet. av Förbundsstyrelsen. 
 
*Alkoholdrycker = spritdrycker, vin och öl som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. (RFs policy 

om alkohol, narkotika, doping och tobak) 
 
**Narkotika klassas som läkemedel eller hälsofarlig vara med beroendeframkallande eller 
euforiserande egenskaper. Varan ska också vara upptagen i någon av de internationella 
narkotikaförteckningar som Sverige skrivit under eller på Läkemedelverkets lista över preparat som 
regeringen förklarat som narkotika. All ickemedicinsk befattning med narkotika är kriminaliserad 
enligt narkotikastrafflagen. (Folkhälsomyndigheten)  
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VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 

 

Verksamhetsplanen för Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) beskriver vilka grundförutsätt-

ningar svenskt skytte ska arbeta under samt de strategier, fokusområden och projekt som vi 

ska arbeta med för att nå vårt övergripande mål; 

 Skytte i världsklass 

Vår verksamhetsplan för åren 2016 och 2017 fortsätter under titeln ”ekonomisk och strate-

gisk kontinuitet”, vilket beslutades första gången vid förbundsmötet 2012. Vid förbundsmö-

tet 2012 och sedan 2013 presenterades verksamhetsplan i Powerpointformat och har konti-

nuerligt anpassades till nya förutsättningar.  
 

Grundförutsättningar 

RF:s nya strategiska inriktning. Vårt omarbetade dokument ”Skyttesporten vill” i kombinat-
ion med SvSFs Allmänna bestämmelser och stadgar ligger till grund för SvSFs verksamhet. 
 

Ekonomi 

Hålla en budget i balans och en verksamhet anpassad till det medlemsantal vi är och den 

nivå vi presterar på. 

 

Organisation 

Skyttesport ska skapa ett klimat som innebär att vi går från monolog till dialog i alla delar av 

vår organisation. Vi ska se över och vid behov omstrukturera vår organisation så att vi får en 

fungerande nationell och regional struktur för våra medlemmar. 

 

För att få bästa möjligt effektivitet och professionalism inom viktiga arbetsområden ska ett 
starkt idrottsligt centralt kansli finnas tillgänglig för våra medlemmar och omvärld.  Kansliet 
arbetsområden är utbildning & projekt, administration, sport & idrott samt media & politik. 
 
Sektions-/rådsnivå hanterar breddaktivitet, breddrekrytering, breddutbildning samt Bredd-
elit. Sektioner bedriver var för sig sina specifika vapengrenar och genomför verksamhet inom 
dessa. 
 

http://www.skyttesport.se/
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Omvärld & politik 

Genom samarbete med andra organisationer och lobbyarbete bevaka och påverka frågor 

rörande vapen- och miljöpåverkan som påverkar utövandet av vår sport. Att vara en remiss-

instans för regering, riksdag och myndigheter. 

 

Utbildning  

Utbildningsprojektet 2013-2017 är den enskilt största satsningen inom förbundet och ska ha 

fortsatt hög prioritet och genomförande på alla nivåer inom SvSF. 

 

En del av försvaret som frivillig försvarsorganisation 

SvSF ska förbättra den affärsmässiga relation som vi har till försvarsmakten när det gäller 

uppdragsutbildning som vi kan hantera och utföra inom SvSF. Dialoger ska föras med fler 

delar av Försvarsmakten än bara PROD FRIV som det är i dagsläget, då vi vet att Skyttesport-

förbundets tjänster efterfrågas. 

 

En del av Riksidrottsförbundet (RF) 

SvSF ska arbeta med de verktyg, tjänster och system som RF tillhandahåller i syfte att effek-

tivisera och skapa ekonomisk vinning för SvSF. 

 

Internationellt  

SvSF ska arbeta aktivt med nomineringar och inflytande i European Shooting Confederation 

(ESC) samt International Shooting sport federation (ISSF).  

 

Breddverksamhet  

Breddaktiviteter och rekrytering sker inom SvSF på sektions-/rådsnivå, se organisation. För 

verksamhetsplaner på området hänvisas till respektive sektions/råds verksamhetsplaner. 

 

Elit 

SvSF har ett gemensamt landslag med fokus på den yttersta eliten både när det gäller senio-

rer och juniorer. Elit för barn får inte förekomma inom Skyttesport. 
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Mål 2015-2016 

 

För att stödja ovan beskrivna områden så har vi satt upp ett antal viktiga mål för perioden.  
 
Svenska Skyttesportförbundet är ett förbund som hela verksamhetsbasen bygger på att en 
stark bredd finns. Detta kan vi endast åstadkomma med att öka medlemsantal och bibehålla 
en stark bredd som både tävlar, tränar och är aktiv inom sin förening.  
 
Svenska Skyttesportförbundet ska 
 

 ökat medlemsantalet med 500 medlemmar från föregående år. 
 öka tävlingslicenser med 50 st från föregående år. 
 öka vår utbildningsverksamhet med 10.000 utbildningstimmar från föregående år. 
 bibehålla den aktivitetsnivå vi har gentemot försvarsmakten idag 
 ha starka partners för våra overaller, kläder och hörselskydd 
 ha en ekonomi i balans  
 med lobbyarbete och remissvar stödja vår idrott i lagstiftnings och miljöfrågor aktivt 

så att bästa möjliga förutsättning finns att bedriva vår idrott 
 

Mål 2016-2017 

 
För att stödja ovan beskrivna områden så har vi satt upp ett antal viktiga mål för perioden. 
 
Svenska Skyttesportförbundet är ett förbund som hela verksamhetsbasen bygger på att en 
stark bredd finns. Detta kan vi endast åstadkomma med att öka medlemsantal och bibehålla 
en stark bredd som både tävlar, tränar och är aktiv inom sin förening.  
 
Svenska Skyttesportförbundet ska 
 

 Bibehålla nuvarande medlemsantal från föregående år. 
 öka tävlingslicenser med 50 st från föregående år. 
 öka vår utbildningsverksamhet med 10.000 utbildningstimmar från föregående år. 
 finnas representerad vid Olympiska Spelen i RIO 2016. 
 bibehålla den aktivitetsnivå vi har gentemot försvarsmakten idag 
 ha starka partners för våra overaller, kläder och hörselskydd m.m. 
 ha en ekonomi i balans  
 med lobbyarbete och remissvar stödja vår idrott i lagstiftnings och miljöfrågor aktivt 

så att bästa möjliga förutsättning finns att bedriva vår idrott 
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Budget 2016

INTÄKTER
Projekt konto Vad Budget 2016

100016 Central administration
3010 Tävlingslicens 1 700
3050 Lönebidrag 60
3090 Övriga Intäkter
3110 Deltagaravgifter
3210 Sponsor & frivilligbidrag 100
3220 Städa Sverige 5
3610 Årsavgifter 1 650
3710 RF-anslag 4 858
3714 RF-Elitstöd 2 066
3715 Extra landslagsstöd 535
3720 SOK-anslag 469
3750 Kronpr Margaretas L-fond 267

3770 Stimulansbidr RF "Idrotten Vill" 200
3771 Internat Stimulansbidraget
3760 Stift John Hedins Skyttefond 25

121316 3110 Kurs Säkerhetsrådgivare (Främst polisen) 100
Summa 12035

170016 Försäljning
3092 Provision sålda märken GESAB 5
3520 Märken 5
3540 Regl & böcker 40
3545 SAUER
3590 Övrig försäljning 5

Summa 55

171016 Svensk Skyttesport
3230 Annonsintäkter 25

171216 3235 Annonsintäkter OS-bilaga 25
Summa 50

Övriga intäkter
140016 Idrottslyftet Utvecklingsstöd 2 224
140116 Idrottslyftet /extra stöd t analysarb) 200
146116 **Övrigt
146216 **Idrottslyftet Marknadsföring
146316 **Skytteforum
146416 **Resursperson
146516 **IndTA
146616 **Utbildning
146716 **Föreningsbesök
146916 **Sekt läger + GP el motsv tävlingar
146816 Skolskyttefrämjandet Skol-SM 100
150316 Utbildning (Skyttekortet) 40
150716 Sportchef / Utmanargrupp
181816 SOK Balansprojekt
800016 FM Orgstöd + Verksamhetsbidrag 1740
900016 Försvarsmakten Uppdrag 1070

200316-616 Individuella sponsormedel 231
Summa 5605

TOTALA INTÄKTER 17744
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KOSTNADER
Projekt konto Vad Budget 2016

110016 Centrala adm kostnader
4750 Kronpr Margaretas L-fond 267

4581+4590 Priser, medaljer, gravyr
4760 Stift John Hedins Skyttefond 25
4770 Stimulansbidr RF "Idrotten Vill" 200
4771 Internationella Stimulansbidraget

5010+5020 Kanslihyra + övriga lokaler 721
5410+5500 Förbrukningsinventarier 15

5420 Datorprogram
5430+6110 Förbrukningsmaterial 15

5440 Serviceabonnemang 30
5611 Försäkr/skatt PR vagn 1

5810,5890,7330 Biljetter/kost logi
5910 PR/Media
6070 Representation 20
6090 Övriga Förbundskostnader
6120 Kopieringskostnader 15
6150 Trycksaker 8
6180 Kläder

6210+6212 Telefon, mobil 100
6230 Datakommunikation 120
6250 Porto/frakt 35
6310 Försäkringspremier 120
6420 Revisionsarvoden 60
6430 Arvode Von Eulers & Partners 20

6540+6590 Datortjänster / externa tjänster 10
6570 Bank- & postavgifter 10
6970 Tidskrifter & litteratur
6980 Medlemsavgifter (bl a ISSF,ESC,FITASC) 60

7210,11,50 Löner 3 390
7250 Arvode styrelseordförande 45

7225+7519 Förändring Semesterlöneskuld 20
7410 Pensionsförsäkringspremier Collectum 410
7510 Arbetsgivaravgifter 1 065
7530 Löneskatt 120
7580 Collectum ITP + ITPK 80
7585 FORA-försäkring 15
7610 Utbildning 10
7620 Företagshälsovård 25
7670 Friskvård 14

7630+7690 Övriga personalkostn 20
7830 Avskrivningar (viltmålsbanan)
8300 Ränta Skattekonto
8310 Ränteintäkter
8330 Valutakursdifferenser
8410 Räntekostnader
8690 Övriga bidrag

Summa 7066
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120016 Bidrag
8630 Skyttegymnasiet 30

Summa 30

170016 Inköp  kläder m.m.

4520+4581 Märken
4590 Regl & böcker 20
4545 SAUER (inköpta till försäljning)
4546 Införselmoms SAUER
6530 Provision SAUER-vapen GESAB
4550 Overaller (lagerkostn gamla overaller) 2
4590 Övrigt material och varor

Summa 22
Svensk Skyttesport

171016 4511 Porto & frakt 145
171016 4513 Produktionskostnad 380
171216 OS-bilaga 70
171316 Redaktion/Kommunikation 100

Summa 695
Övrigt

110116 Valberedningen/lekmannarevisorer 25
110216 Flytt till nya lokaler 2015
121016 RIG 15
121216 Adm GU-F:ar 45
121316 Kurs Säkerhetsrådgivare (Främst polisen) 50
125016 Ind TA (Driftkostnad) 100
132016 Nationellt Nordiskt utbyte 25
135016 Premieutdelningar 50
140016 Idrottslyftet Utvecklingsstöd ** 2 224
140116 Idrottslyftet (extra stöd t analysarb.) 200
146116 ** Övrigt
146216 ** Marknadsföring
146316 ** Skytteforum
146416 ** Resursperson
146516 ** Ind TA
146616 **Utbildning
146716 **Analys idrottslyftet
146916 **Sekt läger o GP el motsv tävlingar
146816 Skolskyttefrämjandet Skol-SM 100
147116 Int uppdrag, möten och kommittéer 80
147216 Int kommittéer
147316 Int domarträffar 70
147416 JNM Trollhättan 50
150016 FS/AU-möten 175
150116 Övriga möten 45
150216 Tävlingslicens 55
150316 Skyttekortet 10
150416 Förbundsmöte 200

150616-1016 RF Landslagsstöd (inkl sportchef) 2 601
171516 Verksamhetsberättelse 3

180416-1516 SOK-medel 469
181816 SOK Balansprojekt

200316-616 Individuella Sponsormedel 231
Summa 6823

800016 Orgstöd/Verksamhetsbidr 1 740
Totalt 1 740
Försvarsmakten Uppdrag 

900116 Utbildn instrukt (V49) Revingehed 290
900216 Utbildn instrukt  (V14) Revingehed 290
900316 Utbildn instrukt (V40) Kvarn 190
900416 Utb ammunitionsmän V21 Skövde 220
900516 GK ammunitionsmän V 34 Boden 80

Totalt statliga medel uppdrag 1070
TOTALA KOSTNADER 15706
TOTALA INTÄKTER 17744
SALDO SvSF 2038

Övriga anslag till sektionerna

O:\DIARIE\1. Organisation-administration\10_ SvSF\101 Förbundsmöte\2016\Budget 2016



Sida 4 av 4

Tävlingslicensmedel till sektionerna 1229
SvSF-anslag till sektionerna 500

Förbundets resultat före sektionernas utfall 309

Sektionernas resultat 2015
Gevär
Pistol
Lerduva
Viltmål

Totalt

Utdeln på aktier och andelar
Resultat vid försäljning
Totalt

Årets resultat hela Förbundet 309
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