Mörsils Skytteförening
Mörsil Skytteförenings Pistolsektion
Checklista – Utfärdande av föreningsintyg inför vapenlicensansökan
Gemensamt för alla sektioner










Medlem som ska söka vapenlicens fyller alltid i blankett ”Behovsprövning vapenlicens”, som finns att ladda ner på
hemsidan www.morsilskf.se. Blanketten lämnas till föreningens sekreterare i god tid.
Huvudstyrelsen i skytteföreningen fattar beslut om föreningsintyg som berör sektionerna gevär och jakt (jakt
endast tävlingsvapen för deltagande i grenar inom Sv Skyttesportförbundet).
Sektionsstyrelsen Pistol fattar beslut om föreningsintyg som berör Pistolsektionen. Är registrerad som förening
ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, Skyttesport samt SWSF (CAS).
Resp styrelse ska vara beslutsför och alla närvarande ledamöter ska vara eniga i beslutet om föreningsintyg.
Föreningsintyget skrivs under av sekreterare eller ordförande, och skickas direkt till Polismyndigheten.
Beslutet protokollförs i separat protokoll för föreningsintygärenden och undertecknas av närvarande ledamöter.

Inriktning vid styrelsens bedömning av behov skall vara att:
o
o

I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET

Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående
(alla sektioner):
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Utfördande av föreningsintyg för ny medlem i föreningen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap
samt betalda föreningsavgifter.
Aktivt medlemskap bedöms utifrån regelbundet deltagande i tävlingar (både inom och utanför föreningen),
träningar och arbetsdagar. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade
bestämmelser. Vidare visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex medverkat som
tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för
föreningen
Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets, Svenska Western Skytte
Förbundets samt Svenska Skyttesportförbundets regelverk för aktuell gren / grenar.
Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall aktuellt förbund kontaktas.
Medlemmen skall inneha skyttekort för resp vapengren.
Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan kan få tillgodogöra sig den tid
(helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.
Om tveksamhet råder beträffande personen eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda föreningsintyg. På
begäran skall vägran motiveras.

Specifikt för föreningsintyg Pistolsektion (samt Tombstone Siblings)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Första vapnet ska vara kaliber .22.
Därefter nästa vapen tidigast efter ytterligare sex (6) månader från första vapnet.
Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska pistolskytteförbundets guldmärke under arrangerade av
föreningen träningstillfällen eller via tävling eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för
årtalsmärke under något av de senaste två kalenderåren. Detta gäller alla enhandsvapen Skyttesport, Nationellt
pistolskytte och CAS (inom CAS även gevär)!
Pistolsektionen för loggbok över medlemmarnas deltagande på planerade träningar och skytten själv bör föra
loggbok över egen träning samt spara resultatlistor över deltagande i tävlingar. Resultat sparas även på
www.morsilskf.se.
För första vapnet gäller 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3: 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 månad.
För ytterligare vapen eller förnyelse av licens gäller 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3: 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.
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