
Motion till SvSFs förbundsmöte om ändring av stadgarna 

Härmed föreslås att texten i förbundets stadgar 7kap, 42§, ändras från: 

”Endast förening med minst 25 medlemmar med vapenlicens på någon av i SvSF vapenpolicy 

godkända vapen kan upptas som medlem. FS kan göra undantag från denna regel om det föreligger 

särskilda skäl.” 

Till: 

”Endast förening med minst 5 medlemmar med vapenlicens på någon av i SvSF vapenpolicy godkända 

vapen kan upptas som medlem. FS kan göra undantag från denna regel om det föreligger särskilda 

skäl.” 

Motivering 

Under förbundsmötet 2022 beslutade förbundsmötet införa nya stadgar enligt proposition 1. Ett 

stycke som lades till berörde bildandet av föreningar. Redan under mötet yrkades ett motförslag med 

slopat krav på 25 medlemmar med vapenlicens för nya föreningar. (Kap 7 Föreningar 42§ inval). 

Förbundsmötet beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. Beslut fattades efter omröstning med 27 

röster för förbundsstyrelsens förslag och 13 för yrkandets förslag. 

Inför 2023 års förbundsmöte föreslår vi att ändra antalet medlemmar med vapenlicens från 25 

medlemmar till 5 medlemmar. Argumentet för denna ändring anser vi vara att det ligger i dess 

orimlighet att ha ett så pass högt krav som 25 medlemmar med vapenlicens. Med nuvarande 

definition anser vi att det ligger inom dess rimlighet att anta att FS lär behöva nyttja undantagsregeln 

i majoriteten av de föreningsansökningar som kommer in, vilket vi anser är helt orimligt att FS ska 

behöva göra. FS kan förstås fortfarande nyttja undantagsregeln även om en ansökan kommer in som 

innehåller 5 medlemmar om FS anser att det föreligger särskilda skäl att göra så. Detta anser vi är 

mycket mer rimligt. Vi har noterat att formuleringen kring undantagsregeln kan användas åt båda 

hållen. En förening kan fortfarande nekas inträde om FS anser det föreligger särskilda skäl. 

 

Jämför vi med närliggande förbunds skrivelser när det gäller bildande av föreningar ser vi att det 

ligger ett krav om att föreningen ska bestå av 5 medlemmar. 

I Svenska Pistolskytteförbundets lista över bestämmelser och riktlinjer för kretsarnas hantering av 

föreningsärenden är motsvarande krav att det ska finnas minst 5 medlemmar i föreningen varav 

minst 2 aktiva medlemmar innehar Förbundets pistolskyttemärke i guld och har dokumenterad 

extern tävlingsverksamhet under de senaste 3 åren. Det ska även finnas minst 3 aktiva medlemmar 

som har pistolskyttekortet. Förutom detta tillkommer andra krav som inte tas med i denna motion. 

I stadgarna för Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, IPSC Sverige, finns motsvarande definition 

att en förening kan upptas som medlem om den har minst 5 medlemmar som bedriver dynamiskt 

skytte. 

Rimlighet är nyckelordet i detta förslaget. Vi anser helt enkelt för att underlätta och stimulera 

nybildandet av föreningar ska det inte finnas ett sådant pass orimligt krav som 25 medlemmar med 

vapenlicens. SvSF borde följa sina närliggande förbunds krav om 5 medlemmar med vapenlicens. 
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