Motioner till årsmötet 2016
Motion 1
Ändringar av stadgar.
Bakgrund.
Det förekommer att personer som gör olika saker för klubbens räkning, i synnerhet då de gör
dokument eller liknade saker, sedan hävdar upphovsrätt till de dokument de skapat när de slutar i
klubben. Detta leder till att klubben inte längre kan använda dessa, vilket skapar en del problem.
Yrkande.
Skapar man dokument eller likande för klubbens räkning så ska upphovsrätten tillfalla klubben
oavsett om man är förtroendevald eller om man av annan anledning skapar det för klubbens räkning.
Detta bör föras in i stadgarna.
Svar: Med upphovsrätt så menas normalt upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och det
måste föreligga viss originalitet och särprägel i verket. Det upphovsrättsliga skyddet uppkommer
automatiskt och formlöst, helt utan registrering eller ansökan. Det innebär att upphovsmannen
har ensamrätt att dels tillåta eller förbjuda mångfaldigande kopiering av verken, dels bestämma
över hur verken ska framföras, spridas och visas för allmänheten. Det står dock upphovsmannen
fritt att upplåta sina upphovsrättsliga förfoganden. Det finns även många begränsningar där det är
tillåtet att använda upphovsrättskyddat material.
Grundregeln bör vara att för alla verk som eventuellt skapas för PkEnas räkning så skall det
anses att upphovsmannen upplåtit sitt upphovsrättsliga förfoganden till PkEna. Undantag kan ske
men detta skall då påtalas innan arbetat påbörjas. Detta bör föras in i arbetsdokument som gäller
för PkEna. Dock tveksamt om det ska finnas i stadgarna.
Förslag till beslut: Förslag till beslut: Årsmötet avslår motionen men ger uppdrag till styresen att

arbeta fram styrdokument i motionens anda.

Motion 2
Ändringar av stadgar.
Bakgrund.
I dag så kan man gå nybörjarutbildning och vänta med att ta ut en licens på en .22 tills det gått ett år
så att man även kan få ut ett grovvapen. Dvs. att man kan få ett finkalibrigt vapen och ett
grovkalibrigt vapen samtidigt bara det gått 12 månader. I en del fall så blir inte nybörjarna klara
förrän det gått 12 månader och då kan de söka på både grovkalibrigt och finkalibrigt vapen samtidigt.
Detta gör att klubben inte kan bilda sig en uppfattning om vederbörande och ta reda på hur denna
person klarar av att hantera ett vapen och om personen ens är lämplig att inneha vapen.
Yrkande.
Att man för in i stadgarna att man måste haft ett .22-vapen i 6 månader innan man kan få ett
grovvapen oavsett om det gått 12 månader sedan vederbörande blev medlem.
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Styrelsen ställer sig positiv till motionens tanke. Det är viktigt att en ny medlem får chansen att och
visa att man kan hantera ett vapen i .22 en tid innan ett grovvapen blir aktuellt. Detta är också precis
på det sättet som styrelsen arbetar. Det är även i linje med Pistolskytteförbundets riktlinjer. Dock så
ställer sig styrelsen sig tveksam till att införa det i stadgarna.
Förslag till beslut: Årsmötet avslår motionen men ger uppdrag till styresen att arbeta fram
styrdokument i motionens anda.
Motion 3
Satsning på duktiga skyttar.
Bakgrund.
Klubben tappar duktiga skyttar till andra klubbar, främst till Råsbo som suger upp alla duktiga skyttar
de kan hitta. Det kan inte vara meningen att PK-Ena ska vara en plantskola för duktiga skyttar som
sen försvinner till andra klubbar.
Yrkande.
Jag yrkar på att klubben beslutar att satsa på våra duktiga skyttar enligt Daniel Wallanders förslag . Se
bilaga.
Patrik Wiking medlem nr. 98
Svar: Styrelsen tycker det är viktigt att PkEna är en klubb med bredd men också en spets. En duktig
skytt kan inspirera och lära andra skyttar så de kan utveckla sitt skytte. Styrelsen ställer sig därför
också positiva till andan i förslaget. Dock så finns det saker i förslaget som behöver funderas mer på.
Om klubben skall stötta vissa skyttar ekonomiskt så är det viktigt att det är tydligt på vilket sätt detta
är något som kommer alla skyttar till godo. Det är olämpligt om det ska uppfattas som eller vara så
att medlemsavgifterna från majoriteten skall användas för att subventionera några få skyttar. Det
kan också finnas andra sätt att stötta duktiga skyttar som på ett tydligare sätt direkt kommer alla
skyttar till nytta. Exempel på detta kan vara att ha träningsläger med tränare, bättre anläggning,
bättre strukturerad träning och annat. Därför så förselår styrelsen att bifalla motionens första och
fjärde attsats men avslå den andra och tredje.
Förslag till beslut: Årsmötet bifaller första och fjärde attsatsen i förslaget.

