Rapport från styrelsearbetet i Sthlm A&B skytteförbund hösten 2016.
Förbundet fick sina uppgifter och stadgar i samband med att Frivilliga skytterörelsen, Skytte-UO och Svenska
sportskytteförbundet gick samman år 2010. Skytteverksamheten bedrivs som bekant i Stockholms skyttesportförbund medan den stödjande verksamheten ligger kvar i det ”gamla” skytteförbundet som var knutet till FSR.

Förbundets uppgift är enligt stadgarna att efter ansökan från gevärsskytteföreningar1 och
gevärssektionen inom Stockholms Skyttesportförbund (StSF) tilldela bidrag för
– Inrättande och förbättring av skjutbanor
– Rekrytering av nya gevärsskyttar / Skytte i skolan
– Ledarutbildning
– Tävlingsverksamhet
Förbundets styrelse utgörs av Evert Adolfsson, Ivar Ahlberg, Åke Arbrink, Inger Blockmar, Ulf
Ingmansson, Per Jonasson och Nils Rosenqvist. Stadgarna finns på StSFs hemsida under Gevär/A&B.
Från och med årsmötet 2016 arbetar A&B’s styrelse med att se vilka verksamheter och föreningar som
skulle ha störst nytta av att få bidrag enligt ovan. Som underlag för arbetet använder styrelsen den
vision som presenterades vid årsmötet 2016. Visionen redovisas separat på hemsidan. Visionen
innehåller även Policy för bidrag dvs. beskrivning av förutsättningarna för att få bidrag. På hemsidan
redovisas också separat de handlingsplaner styrelsen beslutat om angående förbättring och inrättande
av skjutbanor för såväl 300 (6,5) som 50 (korthåll) och 10 (luft) meter. Handlingsplanen för 300 meter
finns nu klar (oktober 2016). (Synpunkter mottages gärna.)
I övrigt har styrelsen beviljat bidrag enligt stadgarna under de senaste fyra åren på sammantaget
1 500 000 kr till 11 föreningar. Bidragen villkoras av att resp. ansökan redovisar föreningens arbete
både med att skaffa externa finansiärer och andelen eget arbete i de olika projekten. Det är också av
betydelse att projekten inte står och faller med en enda eldsjäl utan har förutsättningar att kunna
utveckla skyttet på längre sikt. Dessutom har stöd beviljats till Gevärssektionen inom StSF för t ex
arrangemang av förbundsmästerskap och fältskjutningar och deltagande vid SM.
Bland de senare besluten kan nämnas bidrag till föreningstränarutbildning samt D-coach utbildning,
bidrag till den utbildning föreningarna måste genomföra rörande Säk-B, bidrag till fasta målmaterial i
stål för kikarskytte samt årliga bidrag till målmaterial (som nästan kan ses som förbrukningsmaterial)
till de vanliga fältskjutningarna på Kungsängenfältet.
Vidare har styrelsen kontakt med skolor/lärare i Solna för att tillsammans med dem utarbeta en
fungerande modell för skytte i skolan.
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Detta gäller gevärsföreningar som var medlemmar i FSR. Nya gevärsföreningar som blivit medlemmar i
Stockholms Skytteförbund efter sammanslagningen kan ansöka om medlemskap i A&B skytteförbund och
därefter ansöka om bidrag enligt ovan.

