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Det saknas en del och när de dokumenten är klara så kommer denna 

handling uppdateras. 
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Enköping 2015-02-24 
 

Därefter: Förplägnad och en stunds trevlig samvaro med skyttekamrater. 
Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan 2 veckor innan årsmötet. 

 

KALLELSE 
 

Härmed inbjuds PK-Ena:s medlemmar till årsmöte. 
Årsmötet äger rum söndagen 22 mars 2015 kl 16.00 på Sneden i paviljongen. 

 
Dagordning: 
 
§ 1 Årsmötets öppnande med upprop och fastställande av röstlängd. 
§ 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst. 
§ 3 Fastställande av dagordning. 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 
§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. 
§ 7 Föredragning av revisionsberättelsen. 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§ 9 Budget för 2015 och fastställande av avgifter för 2016. 
 
Styrelse: 
 
§ 10 Val av ordförande för en tid av 1 år.                     
§ 11 Val av två ledamöter för en tid av 2 år samt fyllnadsval av 2 ledamöter för en tid av ett år. 
§ 12 Val av två suppleanter för en tid av 1 år. 
§ 13 Val av två revisorer för en tid av 1 år. 
§ 14 Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år. 
§ 15 Val av tre personer till valberedningen, var av en sammankallande. För en tid av 1 år. 
 
Skytteunionen: 
 
§ 16 Val av en ledamot för en tid av 1 år.                                  
§ 17 Val av en suppleant för en tid av 1 år. 
§ 18 Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år. 
 
 
Övrigt: 
 
§ 19 Övrig information/frågor 
        - skjutprogram 2015 och resultatrapportering. 
        - info sportskytte. 
        - info luftpistolsskytte. 
        - info osv. från vår systerförening Ena Dynamiska skf. 
        - Motioner. 
        - Ev. fyllnadsval till styrelsen. Om motion om utökad styrelse går igenom. 
        - lotteri 2015. 
§ 20 Pris- och märkesutdelning. 
§ 21 Årsmötets avslutande. 
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Under året har styrelsen bestått av följande personer: 
 
Ordförande  Patrik Wiking  
Vice ordförande  Peter Björnstedt 
Sekreterare  Anders Staaf 
Kassör  Joakim Sandvold 
Banfogde Pia Lindén 
Suppleant Ambjörn Skoglund 
Suppleant Malin Andersson 
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten. 
Antalet medlemmar har under året varit 145 st. (122 st. året innan) varav 18 kvinnor (12 året innan) 8 
hedersmedlemmar och 6 juniorer. 
 
Styrelsen har bl.a. fattat följande beslut: 
Styrelsen har beslutat att satsa en del av föreningens pengar på underhåll av lokalerna. Bl.a. har 
klubben investerat i elektroniskt låssystem med Rfid-taggar efter tidigare problem med nycklar som 
har delats ut till icke medlemmar. Låssystemet fungerar som avsett. Den stora positiva saken är att 
alla medlemmar kan komma in i glasfiberboden. Tidigare så var det begränsat antal medlemmar som 
hade tillgång till glasfiberboden pga. brist på nycklar. Det enda negativa var att åskan slog ut 
systemet helt vilket skapade oförutsedda utgifter.     
 
 
Tävlingar och träningar: 
Klubben har även genomfört två inbjudningstävlingar i egen regi: Enaträffen och Trettondagssmällen. 
Enaträffen hade 329 starter och Trettondagssmällen hade 84  (106 förra året) starter. 
Inbjudningstävlingarna kunde genomföras mycket tack vare engagerade medlemmar.  
Styrelsen vill rikta ett mycket stort tack till alla medlemmar som ställde upp som funktionärer på 
våra tävlingar. 
 
Klubben har även genomfört 34 st organiserade klubbtävlingar. Bl.a. Magnumtävling, Finsaluten samt 
Grovsaluten och även Duellkuppen. Vi har även haft en Luciaskjutning. 
 
I Hemortens banor redovisade vi 23 starter (29 året innan). Bästa placering fick Arne Andersson med 
en 4:e plats i sin klass. 
 
 Vi har haft skjutledare på plats under säsongen, varje tisdag- och torsdagkväll samt även på 
helgerna. 
 
Ungdomssatsningen i luftpistolskytte är välbesökt. Det finns några som är riktigt duktiga. 
Ungdomarna har varit iväg på 2st tävlingar med bra placeringar. Det som saknas är fler 
ungdomsledare. Vill inte fler medlemmar ställa upp som ungdomsledare så kommer vi tvingas att 
avsluta ungdomssatsningen. 
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Klubben har även genomfört en prova-på-dag i samarbete med skytteunionen som var ett mycket 
lyckat evenemang. Vi har också genomfört en ungdomsdag i samarbete med Svenska jägarförbundet 
och Riksjägarna där ungdomar fick prova på olika skytteformer, bla. pistol. 
 
Vi har även genomfört 2 nybörjarutbildningar med totalt 30 deltagare. Vi har idag fler sökande till vår 
nybörjarutbildning än vi hinner att utbilda. Väntetiden för att komma in på nybörjarutbildningen är 
ca 1 år. 
 
Grill- och städdagarna har varit tre till antalet. Den i april var välbesökt med ca 16-20 medlemmar 
som kom. På grill- och städdagen som var under hösten var det ett mindre antal som dök upp då 
datumet krockade med annat. Totalt sett så har antalet medlemmar som kommer på städdagarna 
ökat. 
 
 
 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar styrelsen 
 
 
 

......................                    ......................              ......................                   .......................... 
 Patrik Wiking                      Peter Björnstedt          Pia Lindén                          Joakim Sandvold 
 
 
........................                   .......................                ........................ 
Anders Staaf                      Ambjörn Skoglund         Malin Andersson 



Redovisning av Sportskytteverksamhet inom PK-Ena 2014.  
 
Under tävlingsåret 2014 har 7 av PK-Ena medlemmar löst Skyttesportförbundets tävlingslicens. 
Utnyttjandet av tävlingslicensen bland medlemmarna har varierat kraftigt från ingen tävling till ganska 
flitigt tävlande.  
PK-Ena har 2014 arrangerat DM Grov/Sport på nationaldagen 2014-06-06.  
Tävlingen var en deltagarmässigt stor framgång jämfört med tidigare år då 22 starter fördelat på 4 
föreningslag kunde räknas in. Då denna tävlingsform kräver små förberedelser och materialkostnader så 
blev det även ett relativt bra netto för PK-Ena. 
 
Verksamhetsplan PK-Ena Sportskytte 2015 

Tävlingsarrangemang: 
PK-Ena arrangerar DM Grov/sport som är planerat till 2015-06-06.  
 
Övrig tävlingsverksamhet: 
Birgers (Grov/Sport/Fri) på Grimsta genomförs lö 25/4. 
Vårmönstring kommer att genomföras helgen 30-31/5. 
Sport-SM genomförs i år i Uppsala/Faxan tiden 20-23/8. Ej kvalificering, sportskyttelicens krav. 
Veteran-SM samtidigt som Sport-SM på Faxan. Veteran-SM är öppet för alla från 45 år och brukar vara en 
mycket trevlig tävling där man tävlar med sina jämnåriga (D/H 45, D/H 50, D/H 55 etc).  
Under Vet-SM genomförs samtliga pistolgrenar dvs även luft. 
Med tanke på närheten till arrangemanget är det min förhoppning att PK-Ena representerar med minst ett 
lag.  
 
Övrigt: 
Träning i sportskyttegrenarna enligt PK-Ena kalendarium. 
Ytterligare tävlingar, tex DM finns i våra näraliggande distrikt tex Sthlm och Västmanland för den som vill 
ha flera tävlingstillfällen. 
Sprid gärna denna information till övriga skyttar, så kanske vi kan öka intresset för sportskytte inom PK-
Ena. 
Läs gärna på Skyttesportförbundets hemsida, under ”Pistol” finns mycket information bla inbjudningar och 
resultat. 
 
//Alf Kling Sportskytte PK-Ena 



 PK ENA  Sida:  1(2)

 Resultatrapport  Utskrivet:  15-03-21

 Preliminär  08:01
 Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31  Senaste vernr:  A305
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 14-01-01 - 14-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3051  Försäljning  26 860,00  26 860,00
 3510  Trettonsmällen intäkter  13 130,00  13 130,00
 3512  Försäljning ammunition  6 650,00  6 650,00
 3530  Enaträffen intäkter  33 895,00  33 895,00
 3560  Intäkter startavgifter  3 293,20  3 293,20
 3570  Intäkter sportskytte  1 100,00  1 100,00
 3730  Unionsbidragbidrag  8 394,00  8 394,00
 S:a Nettoomsättning  93 322,20  93 322,20

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  70 750,00  70 750,00
 3910  Avgift nybörjarkurs  57 000,00  57 000,00
 3950  Övrigt  4 100,00  4 100,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  131 850,00  131 850,00

 S:a Rörelseintäkter mm  225 172,20  225 172,20

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp material och varor  -18 183,84  -18 183,84
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -18 183,84  -18 183,84

 Bruttovinst  206 988,36  206 988,36

 Övriga externa kostnader
 5070  Byggmaterial   Sneden  -21 625,25  -21 625,25
 5090  Övr kostnader sneden  -38 279,00  -38 279,00
 5200  Trettonsmällen prispengar  -2 680,00  -2 680,00
 5215  Startavgifter t kretsen etc  -200,00  -200,00
 5235  Prispengar ENA-träffen  -8 660,00  -8 660,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -17 755,63  -17 755,63
 5411  Målmaterial  -25 728,00  -25 728,00
 5413  Ammunition klubben  -27 492,00  -27 492,00
 5414  Sportpriser  -559,00  -559,00
 5415  Märken medaljer  -2 358,00  -2 358,00
 5420  Programvaror  -374,50  -374,50
 5720  Porto  -660,00  -660,00
 6110  Kontorsmaterial  -3 281,00  -3 281,00
 6230  Hemsida  -323,75  -323,75
 6250  Klubbstart avgifter SM ,lagstarter etc  -4 110,00  -4 110,00
 6260  Utbildning utgifter  -10 967,00  -10 967,00
 6270  Årsavgifter  -25 510,00  -25 510,00
 6390  Administrations kostnader  -3 425,00  -3 425,00
 6400  Övriga kostnader  -4 345,00  -4 345,00
 6520  Förbrukningsmateriel  -326,00  -326,00
 S:a Övriga externa kostnader  -198 659,13  -198 659,13

 Personalkostnader
 7311  Bränsle Baklastare  -135,17  -135,17
 S:a Personalkostnader  -135,17  -135,17

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -216 978,14  -216 978,14

 Rörelseresultat före avskrivningar  8 194,06  8 194,06

 Rörelseresultat efter avskrivningar  8 194,06  8 194,06

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  8 194,06  8 194,06

 Resultat från finansiella investeringar



 PK ENA  Sida:  2(2)

 Resultatrapport  Utskrivet:  15-03-21

 Preliminär  08:01
 Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31  Senaste vernr:  A305
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 14-01-01 - 14-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Räntekostnader och liknande resultatposter
 8410  Räntekostnader  -160,00  -160,00
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -160,00  -160,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -160,00  -160,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  8 034,06  8 034,06

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  8 034,06  8 034,06

 Resultat före skatt  8 034,06  8 034,06

 Beräknat resultat  8 034,06  8 034,06

 8999  Redovisat resultat  134,14  134,14



 PK ENA  Sida:  1(1)

 Balansrapport  Utskrivet:  15-03-21

 Preliminär  08:01
 Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31  Senaste vernr:  A305
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 14-01-01 - 14-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Kassa och bank
 1910  Kassa  2 034,16  2 965,84  5 000,00
 1920  PlusGiro  91 640,45  5 560,02  97 200,47
 S:a Kassa och bank  93 674,61  8 525,86  102 200,47

 S:a Omsättningstillgångar  93 674,61  8 525,86  102 200,47

 S:A TILLGÅNGAR  93 674,61  8 525,86  102 200,47

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -93 674,61  0,00  -93 674,61
 2019  Redovisat resultat  0,00  134,14  134,14
 S:a Eget kapital  -93 674,61  134,14  -93 540,47

 Kortfristiga skulder
 2441  Vinstpengar interna tävlingar (skulder)  0,00  -8 660,00  -8 660,00
 2442  Vinstpengar externa tävlingar (skulder)  -4 068,20  4 068,20  0,00
 2611  Nyckeldeposition bodarna  -4 100,00  4 100,00  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -8 168,20  -491,80  -8 660,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -101 842,81  -357,66  -102 200,47

 BERÄKNAT RESULTAT***  -8 168,20  8 168,20  0,00



Motion till PK Enas årsmöte 22/3-2015. 
 
 
 
Jag föreslår att vi gör, i våras avlidne, Christian Hammarström 
postumt till hedersledamot i PK Ena. 
 
Detta för att  komma ihåg hans arbete för klubben, både som  
ordförande och skjutbanebyggare. Utan Christians idoga arbete 
hade vi inte haft den skjutbana vi har idag. 
 
 
Håtuna 31/1-15 
Pia Lindén 
 

 

Styrelsen svar: Tillstyrker. 



Motion till PK ENA årsmöte 2015 
 

 

Motionär: Joakim Sandvold, medlem 142 

Förslag: Att öka antalet ledamöter till sju (7) inklusive ordförande genom ändring i stadgarna 
under § 11 ”Styrelsens sammansättning” enligt följande:  
- Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter. 
Samt under § 12 ”Styrelsens beslutförhet” enligt följande 
- För alla beslut krävs att minst hälften av de avgivna rösterna stöder beslutet – 

dock minst fyra. 
 

Syfte: Att öka representationen för medlemmarna och verksamheten i styrelsen.  
Att fördela styrelsens ansvar och uppgifter på flera personer. 

 

Motiv: PK ENA har en expansiv verksamhet med god tillströmning av nya medlemmar. Detta 
ökar kraven och förväntningarna på klubbens styrelse. Det förefaller därför rimligt att 
utöka styrelsen med två ledamöter för att kunna besätta befattningar som t ex 
säkerhetsansvarig, utbildningsledare och tävlingssekreterare. Dessutom ges ett bättre 
stöd och större mandat för styrelsen att arbeta med och fatta beslut i olika frågor. 

 

 

 

Styrelsens svar: Tillstyrker motionen. 



Motion till PK Enas årsmöte 2015 

 

Bakgrund 

Har i våra stadgar noterat att motionstiden inför årsmötet går ut en vecka innan mötet skall 
vara utlyst, i klartext, motioner till årsmötet skall vara inne fyra veckor innan mötet, men 
mötet skall var utlyst tre veckor innan mötet. 

Det är också väldigt lång tid in på nya året som årsmötet hålls, kanske finns praktiska 
bitar, utanför min vetskap som kräver detta, annars tycker jag man skall ända till senast i 
februari. Det bör jag vara en fördel för en ny styrelse att så fort som möjligt få kunna börja 
planera/jobba. 

 

 

Motion 

Jag föreslår att:  

• §2 Föreningens organisation, ändras så att årsmöte skall hållas senast i februari 
• §6 Årsmöte, ändras, så att årsmötet skall utlysas fyra veckor innan mötet 
• §9 Motioner, ändras så att motioner skall inkomma till styrelsen senast tre veckor 

innan mötet 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Wetterholm 

Medlem i PK Ena 

 

Patrik
Typewritten Text
Styrelsens svar:  Att styrelsen får i uppdrag att korrigera inkonsekvenser i stadgarna och presenterar ett förslag till nästa årsmöte för beslut.



	  
Magnus	  Hellmark	   	   	   	   magnus@hellmark.se	  
Vintergatan	  20	  	   	   	   	   hem	  0171-‐30313	  
74945	  Enköping	   	   	   	   mobil	  072-‐7230313	  

Pistolklubben	  Ena	  
Box	  1048	  
745	  27	  ENKÖPING	  
	  
	  
Motioner	  till	  årsmöte	  2015	  
	  
1.	  Familjemedlemskap	  
	  
Införande	  av	  ny	  medlemsform.	  Familjemedlem	  och	  åldersindelning	  av	  medlemmar.	  
Familjemedlem	  för	  att	  locka	  med	  hela	  familjer	  och	  därigenom	  få	  med	  sig	  barn	  och	  
ungdomar	  till	  verksamheten	  vilket	  ger	  mer	  aktiva	  medlemmar	  och	  bygger	  på	  tillväxten	  
inför	  framtiden.	  
	  
Nya	  medlemsformer:	  
• Enskild	  medlem	  SENIOR	  (22-‐69år)	  650	  kronor/år	  
• Familjemedlem	  2x	  SENIOR	  (22-‐69år)	  1300	  kronor/år	  inklusive	  fritt	  antal	  barn	  JUNIOR	  

(0-‐21år)	  folkbokförda	  på	  samma	  adress	  som	  den	  som	  betalar	  årsavgiften.	  Från	  
22års	  ålder	  övergår	  JUNIOREN	  till	  att	  betala	  samma	  avgift	  som	  enskild	  medlem	  
SENIOR.	  

• Enskild	  medlem	  VETERAN	  (70	  år	  och	  äldre)	  0	  kronor/år	  
	  
2.	  Införande	  av	  elektronisk	  kalender/kalendarium	  
	  
Införande	  av	  elektroniskt	  kalendarium	  som	  man	  kan	  prenumerera	  på	  via	  sin	  elektroniska	  
kalender	  i	  smarta	  telefoner	  eller	  datorer	  samt	  publicering	  på	  hemsidan.	  Ersätter	  
nuvarande	  pdf	  på	  hemsidan.	  Lättare	  att	  uppdatera	  och	  införa	  ändringar	  utan	  att	  behöva	  
ha	  flera	  versioner	  som	  kan	  sammanblandas.	  Se	  exempel	  nedan	  för	  iCal	  formatet:	  
	  
Använd	  följande	  adress	  för	  att	  komma	  åt	  din	  kalender	  från	  andra	  program.	  Du	  kan	  
kopiera	  och	  klistra	  in	  den	  i	  en	  kalender	  som	  stöder	  iCal-‐formatet.	  
	  
https://www.google.com/calendar/ical/dhjmr4kvimfguus9d1p5a6dhsg%40group.calen
dar.google.com/public/basic.ics	  
	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
Magnus	  Hellmark	  

Patrik
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Vittinge den 21 februari 2015 

 

Jag Isto Lahtinen föreslår följande, enkelt och lättläst samt utan bakgrund eller argumentation. 

Förslag till styrelse och förändringar inom klubben.  

 

Dessa vill jag föreslå som kandidater att ingå i styrelsen och/eller ordförande i PKEna. 

 Alf Kling 

 Mikael Öberg 

 Jonas Wetterholm 

 

Jag vill föreslå att man ändrar i stadgarna/lämnar motioner enligt följande: 

 Att Klubbmöten hålls ett i kvartalet.  Där diskuteras och bestäms för nästkommande period 

om hur, vilka och vad som händer tills nästa möte, när det gäller event, förfarande i alla 

frågor mm. På dessa möten bestäms vem och vilka som kan intyga guld-silver-bronsserier, 

vara ansvariga för banan och andra områden, vem som kan stå på plats, dagar och tid, för att 

låna ut klubbvapen till medlemmar mm. Övriga frågor, klagomål, beröm tas upp. Budget och 

frågor om och beslut som styrelsen haft på sitt bord, kommande likaså, presenteras. 

 Att antalet styrelseledamöter ändras ifrån idag 4 till 8, så att arbetsuppgifterna blir lättare 

att fördela/utföra. 

 Att ordförande INTE ensam kan/behöver/ska vara den som har huvudansvaret, utan SKA 

låta delegera sina uppgifter, om Hen eller styrelsemedlem eller klubbmöte anser det. Precis 

som det SKA vara i en förening. 

 Att man tillsätter en kommitté som utreder medlemmar som inte är aktiva och gör ett 

bedömmande som är ej av ringa aktning när det kommer till styrelsebeslut om medlem. En 

icke aktiv medlem ska kunna kvarstå som ”passiv medlem”, men inte intygas föreningsintyg 

förrän medlem uppfyllt krav.  

 Införa utbildningar med krav där man som ”aktiv medlem” SKA gå dessa, för fortsatt 

medlemskap. Externa eller interna utbildningar inom sporten. 

Jag vill samtidigt att man tar hänsyn till att om mitt namn inkommit som förslag till vilken post som 

helst, INTE tar upp mig som förslag till någon aktuell post. Jag är däremot villig att hjälpa till samt 

ingå i en grupp, om det blir aktuellt, att samverka i beslutsfattande och/eller planering av 

bidragsansökande till föreningen. Detta dokument sänds både till valberedningen och till styrelsen 

att ta del av idag den 21 februari 2015. 

Vid frågor, mejla eller ring. 

isto@telia.com / 0705951143 

Isto Lahtinen 

mailto:isto@telia.com
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Policy PK-Ena 2015-01 -01 v1.0 

1. Första vapen alltid i kaliber 22 efter tidigast 6 månader, grovkalibriga vapen tidigast efter 12 

månader, aktivt medlemskap krävs av PK-Ena samt lagen så länge du äger dina vapen. 

2. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdandebestämmelser/policy. 

3. För att uppfylla kriteriet ”aktiv medlem” skall medlem delta i minst Fyra aktiviteter årligen. 

Aktivitet skall inkludera arbete i arbetsområden enligt nedan. Som En Aktivitet/år räknas följande: 

 Skötselplanen PK-Ena är obligatorisk, ”PK-Ena skötsel”. 

 Funktionär, tävlingsledare, stationschef på inbjudningstävling.  

 Medverkan som banläggare/skjutledare på intern tävling.  

 Medverkan styrelsemöte (Styrelsemedlem, styrelsen adjungerad medlem). 

 Projektdag/Byggdag. 

 Utbildningsansvarig, projektgruppmedlem. 

 Av styrelsen utsett uppdrag/projekt. 

 Mentor till nybörjargruppen. 

 Klubbtävling/träning i schemalagd kalender (Max två aktiviteter/år). 

4. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får 

tillgodogöra sig den tiden (helt eller delvis) han/hon varit medlem i denna förening 

5. För att styrelsen PK-Ena ska kunna motivera ditt behov av vapen ska du kunna presentera någon 
typ av regelbundet tävlande/träningsresultat internt/externt enligt lagens krav på dig som 
pistolskytt. ”PK-Ena Skjutprotokoll-Klubbträning-vecka-XX” skall användas vid varje schemalagd 
tränings tillfälle för att styrka medlemmens skjutaktivitet. Sparas i pärm, glasfiberboden. 

6. Guldfordringar intygas endast av följande: PK-Ena Instruktör, Skjutledare vid schemalagda tävling, 
styrelsen eller annan som utses av PK-Ena styrelse. 

7. I fall då en medlem haft en period av låg/obefintlig aktivitet och sedan åter blir aktiv senare än 12 
månader innan förnyande av 5års licens ska styrelsen anse det troligt att medlemmen avser att 
fortsatt vara aktiv om intyg skall utfärdas. Vid denna bedömning ska särskild vikt läggas vid om 
medlemmen tidigare agerat på samma/liknande sätt. OM så är fallet bör föreningsintyget nekas. 

8. Ansökan om förnyelse av 5årslicens skall senast 2 månader innan utgång lämnas till styrelsen. 
9. Det är varje enskild medlems skyldighet att utöver PK-Ena policy följa Sveriges lagar och 

förordningar, respektive förbunds regler samt PK-Ena stadgar samt betala medlemsavgift. 

 
OBS! 
 
Det åligger medlem att själv påvisa aktivitet enl. ovan. Aktivitet rapporteras årligen genom att fylla i 
“Underlag för aktivt medlemskap i PK-Ena”, blanketten lämnas till PK-Ena sekreterare. Aktivitet skall 
kunna styrkas av gruppledare för arbetsområden, styrelsemedlem och/ eller skjutresultat vid förfrågan. 
 
OM du får problem med att uppfylla denna policy eller blir frånvarande en längre period bör du kontakta 
styrelsen. Detta för att skapa en dialog angående omständigheterna så att du/PK-Ena undviker framtida 
överraskningar. 
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    Handlingsplan skötsel PK-Ena 2015 

 

 

 

Grupp 1 

Bemanning 6 personer 

Skjutvallen 

 

Det röda fältet skall vara rent från ogräs och allt annat som inte tillhör skjutvallen. 

Kratta görs uppåt så att gruset behåller sin lutning. 

Material och verktyg finns i boden. 

 

 

Grupp 2  

Bemanning 10 personer 

Vallarna runt området 

 

Det röda fältet trimmas med trimmer ända upp till platten, buskar och annat klipps ner. 
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Grupp 3 

Bemanning 8 personer 

Ogräsbekämparna 

 

Hela ytan besprutas och större ogräs avlägsnas förhand. 

 

Möbler flyttas före besprutning av denna yta 

 

Ovanför vallen, platten besprutas 3m brett runt hela vallen enligt bild. 

 

Material finns i boden, tänk på att detta är ett starkt bekämpningsmedel och skall inte sprutas om det 

blåser, undvik hud och inandning samt använd skyddsglasögon. 



Grupp 4  

Bemanning 8 personer 

Gräs och städ patrull 

 

Markerade området bereds så att gräsklippning kan ske utan skada på gräsklippare. 

Hela området städas från allt som inte ska vara där, inklusive runt skjutvallen. 

Grupp 5 

Bemanning 6 personer 

Materialvårdare 

  

Ordna förvaring och hålla rent runt huset samt se till att materialet är användbart och helt. 
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Motion till PK-Enas årsmöte 2015 
 

 

Söka bidrag för våra ungdomsavdelning, elektroniska mål med utbildnings läger knutet till detta. 
Bra grund att flytta luftpistol till vår tilltänkta byggnad. 
 
http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Information/Bidrag/Idrottslyftet2015/ 
 
 

 

Från Pierre Pilstål 

 

 

 

Styrelsens svar:  Styrelsen har redan fattat beslut på att skapa en framtidsgrupp för att söka 
EU-pengar under ledning av Fredrik Anderstedt. Mer information kommer på årsmötet. Gruppen 
börjar sitt arbete redan efter årsmötet. 

http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Information/Bidrag/Idrottslyftet2015/�


Motion till PK-Enas årsmöte 2015 
 
 
 
 
Motion 2 
söka anläggningsstöd till nybyggnad av klubbhus och yta för ungdommar. 
 
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/Vad
kanbeviljasanlaggningsstod2015/ 
 
 

Från Pierre Pilstål 

 

Styrelsens svar:  Styrelsen har redan fattat beslut på att skapa en framtidsgrupp för att söka 
EU-pengar under ledning av Fredrik Anderstedt. Mer information kommer på årsmötet. Gruppen 
börjar sitt arbete redan efter årsmötet. 

 

 

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/Vadkanbeviljasanlaggningsstod2015/�
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/Vadkanbeviljasanlaggningsstod2015/�


Motion från Martin Jinnestrand 

Motion till PKENAs ordinarie årsmöte 2015 

Från Martin Jinnestrand 

Härmed föreslås att föreningarna ENA Dynamiska SKF samt PKENA slås samman. Motionen måste antas i 
båda föreningarnas årsmöten. Fusionen föreslås gå till på så sätt att ENA Dynamiska SKF verksamhet 
skapar en ny sektion i PKENA. Denna sektion skall ha en egen skyttesekreterare som tillika är 
kommunikations och medlemsansvarig mot Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Det är styrelsen 
och skyttesekreteraren i PKENA som åläggs att genomföra fusionen med representanter från ENA 
Dynamiska SKF. 

ENA Dynamiska SKFs tillgångar flyttas över till PKENA. Alla medlemmar i ENA Dymaniska SKF skall 
erbjudas medlemskap i PKENA.  

För att kunna genomföra denna fusion så måste PKENAs stadgar ändrar så att det möjliggör skapandet 
av en ny sektion samt att Föreningens uppgift utvidgas att även gälla de skytteformer som Svenska 
Dynamiska Sportskytteförbundet bedriver. Svenska Dynamsiska Sportskytteförbundet kräver att alla 
föreningar som önskas vara anslutna till förbundet skall ha detta i sina stadgar. Då Svenska Dynamiska 
Sportskytteförbundet har gedigna regler gällande föreningsintyg i förbundets namn så bör 
skyttesekreteraren IPSC (tillika medlemsansvarig IPSC) vara en kontrollpunkt innan intyg skrivs ut. 
Föreningen måste även söka om sina föreningsintygsbehörigheter jämnt emot Svenska Dynamsiska 
Sportskytteförbundet varje år samt redovisa utskrivna föreningsintyg i Svenska Dynamiska 
Sportskytteföbundets namn. Om redovisning och/eller ansökan ej genomförs så får inte PKENA utfärda 
föreningsintyg i Svenska Dynamiska Sportskytteföbundets namn. Ett utfärdat intyg utan behörighet 
leder till omedelbar uteslutning av PKENA från Svenska Dynamiska Sportskytteföbundet. 

Förslag på ändrade stadgar i PKENA: 

Befintliga stadgar: 
§ 1a Föreningens uppgift 

Föreningen har som ändamål att i enlighet med Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) regler och beslut 
driva verksamhet med pistolskytte och då verka för ökad skjutskicklighet med pistol och revolver och en 
ansvarsfull och säker hantering av dessa vapen (nationellt skytte). Föreningen är ansluten till Uppsala 
pistolskyttekrets. Föreningen och dess medlemmar ska följa de myndighetsregler som gäller för 
verksamheten och förbundet stadgar. Föreningen kan på grund av sin anslutning till förbundet ha att 
följa de regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna. 

 

 

 



§ 1b 

Föreningen är även ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. 
Föreningen är medlem i (SvSF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)Föreningen 
tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt 
vederbörande skyttesportdistriktsförbund (SDF) inom SvSF 

 

Förslag till nya stadgar: 
§ 1a Föreningens uppgift 
 
Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet enligt de förbundet som föreningen är anslutna till 
och då verka för ökad skjutskicklighet ochen ansvarsfull och säker hantering av vapen. Föreningen och 
dess medlemmar ska följa de myndighetsregler som gäller för verksamheterna och de anslutna 
förbundens stadgar.Föreningen kan på grund av anslutning till olika förbund ha att följa de regler som 
gäller för frivilliga försvarsorganisationer. 
 
§1b 

Föreningen är anslutnen till följande skytteförbund: 
 

• Svenska Pistolskytteförbundet 

• Svenska Sportskytteförbundet 

• Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet 

 

Motivation: 
Då Svenska Dynamiska Sportskytte förbundet bedriver skytte i flera olika vapengrenar så borde 
stadgarna som beskriver föreningens uppgift ändras från att vara en renodlad pistolklubb till att vara en 
"skytte klubb". Detta får även bäring på de skyttar som vill bedriva svartkrutsskytte med gevär. Förslaget 
beskriver även mer renodlat vilka förbund som PKENA bedriver verksamhet i och är anslutna till. 

 

Befintliga stadgar: 
§ 20 Sektioner 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte. 
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande grenar (sektioner): 

Pistolskytte – ban & fält (SPSF) 



Sportskytte pistol (Skyttesportförbundet) 

Magnumskytte pistol 

Svartkrutskytte - Pistol 

 

Förslag till nya stadgar: 
§ 20a Sektioner 

Beslut om bildande eller nedläggning av en sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte. 
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner: 
 

• Pistolskytte ban och fält (SPF) 

• Sportskytte pistol (Skyttesportförbundet) 

• Magnumskytte pistol (SPF) 

• Svarskrutsskytte pistol och gevär 

• IPSC (Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet) - Pistol och gevär 

• PPC (SPF) - Pistol 

 

§ 20b Sektionernas styrning 
 
Varje sektion skall ha en av på årsmöte, eller extra årsmötet, vald skyttesekreterare. Denna befattning 
skall sköta all kommunikation och administrativa uppgifter med berört förbund. Om flera sektioner har 
samma förbund så skall skyttesekreterarna sinsemellan göra upp hur kommunikation och administration 
med berört förbund skall ske. Information och i begärda fall redovisning skall kontinuerligt beredas till 
föreningens styrelse. 

 

Motivering: 

En mer renodlad redovisning över föreningens sektioner. Även en beskrivning om hur sektionerna skall 
organiseras finns med. Det är nog klokt att låta sektionerna sköta all administration mot förbunden då 
detaljkunskapen bör finnas och vara god på denna nivå. Det frigör även tid och resurser för föreningens 
styrelse. 

 



Helt nytt förslag på tillägg i stadgarna gällande föreningsintyg. 

§21 Föreningsintyg 

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att alla krav gällande utfärdande av föreingsintyg, tex lagkrav och 
förbundskrav, är uppfyllda innan ett föreningsintyg skrivs ut till en medlem. Det finns olika krav för de 
olika föbunden föreningen är anslutna till. Föreningsintyg utfärdas i det förbundsnamn som medlemmen 
är aktiv inom och med det vapen som föreningsintyget avser. Det är medlemmens ansvar att påvisa 
uppfyllnad av de krav som ställs. Styrelsen kan begära in den dokumentaionen som styrelsen anser 
erfoderlig av medlemmen som föreningsintyget gäller. 

§21a Tilläggs regler för Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. 

Innan ett föreningsintyg utfärdas i Svenska Dynamiska Sportskytteföbundets namn så skall uppfyllnad av 
de krav som förbundetställer på skytten kontrolleras med sektionens skyttesekreterare. Är dessa krav 
inte uppfyllda får inte ett föreningsintyg i Svenska Dynamiska Sportskytteföbundets namn  skrivas ut. 
Skyttesekreteraren för IPSC sektionen ansvara för att kontrollera Svenska Dynamiska 
Sportskytteföbundets krav och hålla dessa uppdaterade. 

 

 

 

Styrelsens svar: Att styrelsen får i uppdrag att utreda det tidigare samarbetet 
och gå igenom konsekvenserna för klubben då det tidigare framkommit stort 
motstånd mot dynamiskt skytte. 
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