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Policy Föreningsintyg i PK Ena, att gälla från 2017-01-01 

 
1. Föreningsintyg utfärdas endast till medlemmar som har PK Ena som sin 

moderförening (vilket innebär att man tävlar för PK Ena, och har sitt gula kort hos 
oss). 

 
2. Föreningsintyg utfärdas endast vid aktivt medlemskap, d.v.s. att regelbundet ha 

deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet. 
 

3. Medlemmen ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på 
begäran medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt 
skjutbanan, och i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.  

 
4. Föreningen utfärdar endast intyg om aktivitet för vapen som används i föreningens 

verksamhet och som får användas på föreningens skjutbana. 
 

5. Medlemmen skall kunna uppvisa godkända resultat för pistolskyttemärket i Guld. 
För vapen enligt SWSf regelverk skall skicklighetsprov för SWSf:s silvermärke, eller 
motsvarande, vara uppfyllt. I båda fallen skall kompetensprov vara nyare än 24 
månader. 

 
6. Skytt skall uppfylla de krav på aktivitet som anges i polisens FAP, för aktuell 

ansökan. Dessa krav sammanfattas i separat bilaga till denna policy, ”Policy 
Föreningsintyg, bilaga A”. 

 
7. Medlemmen skall inneha Pistolskyttekort.  

 
8. Nybörjare kan tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap ansöka om 

föreningsintyg. Första vapen inom Svenska Pistolskytteförbundets och Svenska 
Skyttesportförbundets verksamhetsområden är alltid kaliber .22 (5,6x15R).  

 
9. Grovkalibrigt vapen tidigast sex (6) månader efter första vapnet, enligt punkt 8. 

 
10. Medlemmen ska följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.  

 
11. Intyg utfärdas, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande, 

sekreterare, eller annan person som styrelsen utsett, på uppdrag av styrelsen. 
Utfärdade intyg skall protokollföras på nästkommande styrelsemöte.  

 
12.  Alla intyg sänds direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.  

 
13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan styrelsen 

neka att utfärda föreningsintyg. 
 

14. Ansökan om föreningsintyg görs på anvisad blankett, och inlämnas till styrelsen. Ej 
komplett ifylld ansökan behandlas inte. 

 
15. Väntetiden på ett föreningsintyg skall som regel inte överstiga 2 veckor. 


