Mjölby PK Policy/Handlingsregler gällande föreningsintyg

Detta dokument har sin grund i bilaga 8 till Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok.
Avsikten är att ge tydliga ”spelregler” vad som gäller för hur föreningen hanterar de intyg
som skall skickas till Polisen i samband med att föreningens medlemmar söker licens för
pistol/revolver.

Hantering av föreningsintyg
1. Föreningsintyg styrker medlemskap för medlemmen som målskytt. Blanketten styrker
även medlemmens aktivitet, skjutskicklighet och behov av sökt vapen.
Medlemmen fyller själv i sina personuppgifter samt uppgifter om vapnet och mailar till
ordforande@mjolbypk.se eller lämnar blanketten till styrelsemedlem för behandling.
Blankett finns på Polisens hemsida
https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/
2. Alla föreningsintyg skall beslutas av Mjölby PK styrelse, ordförande eller vice ordförande
skriver under.
3. Grundprincipen är att intyg meddelas i första hand för tävlingsverksamhet, i andra
hand för träningsverksamhet. Detta betyder att en person som inte tävlar aktivt inte anses ha
tillräckligt behov. Beroende på om man söker föreningsintyg för Första vapnet, Ytterligare
vapen eller Förlängning av tidsbegränsad licens finns tre olika dokument som även ska
fyllas i och bifogas med ansökan.
4. Mjölby PK styrelse ombesörjer att polisen får föreningsintyget

Krav för utfärdande av intyg
1. Föreningsintyg kan endast lämnas för vapen tillåtna att användas i grenar enligt
Svenska Pistolskytteförbundets, Svenska Skyttesportförbundets eller Svenska Svartkruts
Skytte Federation reglementen.
2. För medlem som inte tidigare har licens på pistol/revolver utfärdas endast intyg för vapen i
kaliber .22lr.
3. Person måste varit medlem i minst 6 månader innan intyg utfärdas. Det senare av de två
datumen då medlemsansökan godkändes av styrelsen alternativt när medlemsavgiften
betalades in gäller som startdatum.
4. Intyg för vapen med grövre kaliber än .22lr utfärdas tidigast 12 månader från startdatum
enligt punkt 3.
5. Medlemmen måste någon gång under de senaste 24 månaderna ha uppfyllt fordringarna
för SPSF pistolskyttemärke i guld eller årtalsmärke (enligt aktuell utgåva av SHB). Detta ska
vara spårbart via resultatlista eller signerade skjutprotokoll. Skjutprotokollen ska vara
signerade av minst en vid skjuttillfället närvarande person förutom skytten.
6. Den sökande måste aktivt ha deltagit i föreningens verksamhet på det sätt och i den
omfattning som kan förväntas av en aktiv skytt. Detta innebär:

A: Deltagit i föreningens skjutverksamhet vid minst 12 tillfällen (första vapnet)/ 6 tillfällen
(om man redan innehar vapen) under de senaste 6 månaderna. Alla eller några av dem
kan ersättas av externa tävlingar. Detta skall vara spårbart via signerat skjutprotokoll och/eller
resultatlistor. Observera att endast ”egen träning” spårbar via skottstatistiken på vår bana
inte är tillräcklig.
B: Tagit ansvar för de uppgifter som ålagts personen, till exempel gällande skjutledaruppdrag
på klubbtävlingar det senaste året. Att byta tillfälle/se till att ersättare finns på plats är också
att ta ansvar.
C: Deltagit i minst två av föreningens övriga aktiviteter under de senaste 12 månaderna.
Detta innefattar arbetsdagar, företagsskjutningar, funktionär vid externa tävlingar.
D: Visat vilja att följa föreningens stadgar och regler
E: Vid ytterligare vapen (efter det första) måste medlemmen den senaste 6 månaders
perioden ha tränat och eller tävlat två gånger med vart och ett av sina tidigare vapen.
Samma krav på spårbarhet som i 6A.

Intyg för förnyande av 5-årslicenser
1. För förnyande av 5-årslicenser krävs att kriterierna 6 A-D är uppfyllda.
2. Dessutom krävs 4 st tränings-/tävlingstillfällen per år under de senaste 2 åren för det
aktuella vapnet. Samma spårbarhetskrav om under 6A
3. I fall då en medlem haft en period av låg/obefintlig aktivitet och sedan åter blir aktiv senare
än 12 månader innan förnyande 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.

Nekande att utfärda intyg
1. Om inte samtliga krav enligt ovan är uppfyllda kan styrelsen inte utfärda intyg.
2. Även om samtliga krav är uppfyllda kan styrelsen välja att ej utfärda intyg om särskilda skäl
föreligger.
3. Om medlemmen så önskar skall styrelsen ge skriftlig motivering till beslutet att neka intyg.
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