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Instruktion för användning av polisens blankett för föreningsintyg.

1. Ladda ner blankett från: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-551-24.pdf

2. Det finns två blanketter som är identiska, men de är anpassade för olika webbläsare. Om den
första (övre) inte fungerar, prova med den andra.

Fyll i blanketten utom de delar som styrelsen svarar för (grå markerade), enligt exempel

nedan.

---ooo---

PK Ena definierar aktivt medlemskap, förutom polisens krav enligt nedan, som något av:

a) Har deltagit som funktionär vid extern tävling, anordnad av PK Ena
b) Har deltagit i städdag eller arbetsdag inför extern tävling
c) Är förtroendevald eller föreningsfunktionär (banch, säkch, ansvarig för skyttegren)

Information om skytteförening och aktivt deltagande (från blankettens tredje sida)

Sökanden är aktiv medlem i skytteföreningen enligt 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3.

Aktiv medlem enligt 5 § - för den som inte tidigare har enhandsvapen för målskjutning.

5 § under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i

externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två
̊
gånger per manad.

Aktiv medlem enligt 6 § - för den som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning.

6 § under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i
externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.

https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-551-24.pdf


PK-Ena
2022-05-24

Skytteföreningen eller medlemmen bör föra en loggbok över skytteaktivitet. Ange hur aktivt medlemskap kan visas, loggbok eller särskilda
skäl. Undantag enligt 6 § första stycket kan göras för den som tidigare är aktiv medlem om det finns särskilda skäl så som t.ex. sjukdom,
graviditet, eller utlandstjänstgöring. Särskilda skäl ska redovisas i bilaga. För ett första enhandsvapen är det tillräckligt om sökanden är aktiv
medlem enligt 5 kap 5 § samt klarat prov för skjutskicklighet. Sökande väljer vilket förbund vapnet avser att användas inom. Ett (1) förbund
bör väljas.
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3. Ansök om föreningsintyg via e-postmeddelande till Styrelsen Pk Ena , med bifogad blanketten.

Om detta inte är möjligt skall blanketten sändas in med brev alternativt lämnas i brevlådan i klubb
stugan. Sänd i så fall ett e-postmeddelande till styrelsen hur ansökan kommer att lämnas in.

Behandling av ansökan påbörjas först då styrelsen har fått blankett tillhanda.
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