MOTION TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2020
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR UTBILDNINGAR
BAKGRUND
Den 4 juni 2016 sökte jag första gången medlemskap i Skepplanda skytteförening. Anledningarna till
att jag sökte mig hit var flera. Jag var intresserad av den fantastiska gevärsbanan som med sina 570
meter gör de flesta andra civila skjutbanor lite avundsjuka då de anser att 300 meter kallas för
långhållsskytte.
Den andra var att jag var intresserad av att ta upp pistolskytte, både nationellt och dynamiskt, men
det var i princip omöjligt att komma med i en skytteförening som sysslade med pistolskytte i
göteborgsområdet då i princip alla hade infört medlemsstopp eller hade hundratals sökande per
utbildningsplats.
I slutet på mars 2017 meddelades jag av styrelsen att en nybörjarkurs i nationell pistol skulle dra
igång i början på april. Ett år senare i april 2018 skrev jag teoriprovet. Under hösten 2018 klarade jag
mina guldfodringar och fick så slutligen i december 2018 mina första föreningsintyg.
När det kom till det dynamiska skyttet var resan krångligare. Jag fick veta att det krävdes en
tävlingslicens som krävde en dynamisk grundkurs och en examination. Helst skulle man ha en egen
licens eller i alla fall skjutit sina fodringar nationellt. Grundkursen blev snabbt fullbokad första gången
jag försökte och den andra gången stannade processen upp då det fanns olika syn på om man som
förening fick ta betalt för en utbildning eller inte. Det gick så långt att jag sökte mig utanför
föreningen och fick en preliminär reservplats på Caliber 44 i Varberg. Till slut löstes knuten upp
avseende föreningens egna utbildning genom att Jonas Forslund ställde upp och bedrev kursen till
självkostnadspris under höstterminen 2018. I samband med Oktoberfesten gjorde jag mitt skjutprov
och fick min tävlingslicens under förvintern 2018.
Ok, jag kanske måste erkänna att jag kanske inte har talang för pistolskytte och behöver mängdträna
för att bli en duglig skytt. Jag kanske har haft mycket hemma och inte alltid prioriterat skyttet högst.
Men kom igen. Två och ett halvt år från att jag söker om medlemskap till att jag får mitt första
inköpstillstånd? Är det rimligt?

MOTIV
Jag tycker inte det.
Jag har på min korta tid i föreningen stött på oerhört kompetenta, engagerade och medryckande
instruktörer under min utbildning. Vem kan motså att bli inspirerad av Leifs djupa engagemang och
outtömliga historiekunskap när han lotsar dig igenom pistolskyttesportens uppkomst och hur
svartkrutsvapen ersattes av vapen med enhetspatroner på slagfälten? Olas orubbliga lugn när han
berömmer dig för att i alla fall de flesta .22:orna träffade tavlan. Eller Forslunds grymma pedagogik
uppblandad med otaliga militära ordvitsar som man inte riktigt vet om man får skratta till eller inte?
Många (eller kanske otaliga?) är de timmar som jag behövt lägga på skjutbanan under min
grundutbildning för att få ihop mina träffbilder. Flera gånger har besvikelsen varit stor när det
saknats instruktörer och man (ibland i sista minuten, när man sitter i bilen på väg upp) får veta att
träningstillfället är inställt på grund av att ingen instruktör kunnat ta sig dit.
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Heder åt er alla som lägger timmar och åter timmar på att få med mig på tåget så jag också får lov att
vara med i gemenskapen och panga med mina egna grejer.
Varför behöver då den här motionen ställas?
Jag anser att en förening bygger på sina medlemmar. Medlemmars aktivitet går i vågor. Ibland är
man väldigt aktiv och deltar på allt, hela tiden, ibland kräver familjen, eller jobbet, eller en annan
hobby sin tid och intresset kanske svalnar. Tillfälligt eller permanent.
Ungdomssektionen behöver sin tillväxt av naturliga skäl. Man slutar efter en tid att vara junior och
blir senior.
Därför behövs en kontinuerlig tillväxt för att en förening skall kunna överleva och frodas.
För att få tillväxt krävs nya medlemmar. För att få nya medlemmar och utveckla sin kompetens
ytterligare krävs kompetenta och engagerade instruktörer.
Dessutom krävs att föreningen har aktiva utbildare för att vi skall få lov att utfärda föreningsintyg.
Av en instruktör krävs en enorm mängd ideell tid. Först för att bygga din egen kompetens så du har
något att lära ut. Därefter krävs ideell tid för att utbilda andra och kanske för att vidmakthålla din
kunskap eller instruktörsstatus.
Under en grundutbildning är det få som har egna vapen. Du måste som instruktör därför se till att
föreningens lånevapen är med till varje övningstillfälle. Om du inte själv är förvaltare för dem så
måste du lägga ytterligare tid på att hämta vapen hos förvaltaren och hämta ammunition. Kan tänka
mig att det ser likadant ut hos de nationella pistolskyttarna eller gevärsskyttarna.
En grundkurs i IPSC kräver ungefär 50 arbetstimmar av instruktören. Instruktör blir du genom att
delta på tre grundkurser med en annan utbildare som instruktörselev. Därefter krävs att du håller en
utbildning var annat år för att vidmakthålla din instruktörsstatus.
En snabb avskanning av nätet ger följande avseende andra lösningar för grundutbildningar i
dynamiskt skytte:
GPIF: 2,5 dagar inkl examination, 3 500 kr + ammunition
Caliber 44: 2 dagar inkl examination, 3 000 kr + ammunition + utrustningshyra
RJPS: 2 dagar inkl examination 5 000 kr inkl ammunition och utrustning
Ett antal instruktörer säljer samma kursupplägg men kommer ut till din egen bana och håller kursen.
Priserna ligger mellan 2 000 ‐ 3 500 kr per kursdeltagare + milersättning och eventuell logi +
ammunition och utrustningshyra.

MIN BEDÖMNING
När det finns ideella krafter som driver verksamheten framåt skall vi nyttja dem! Alla som vill ställa
upp med sin tid ideellt skall självklart få göra det!
Men att inte låta våra utbildningar få kosta pengar kommer på lång sikt att riskera dränera
föreningen kompetensmässigt och medlemsmässigt. Om det händer kommer vi tvingas förlita oss på
externa, tillresta instruktörer som tar betalt för samma tjänst.
Tappar vi våra skickliga instruktörer tappar vi även vår rätt att ge ut föreningsintyg, åtminstone inom
IPSC. Därmed dömer vi flertalet av grenarna inom det dynamiska till att sakta vittra bort och dö ut.

Motion till föreningsstämma 2020 – Avgifter och ersättning för utbildningar

Sida 2 (3)

JAG YRKAR DÄRFÖR ATT
1) Självkostnadsprincipen skall vara grundregeln för föreningsutbildningar
Fortsätt hålla utbildningar/träningar/aktiviteter i föreningens regi till självkostnadspris när
det finns instruktörer som vill ställa upp ideellt, material kan lånas ihop, köpas genom
föreningen gemensamt eller finansieras genom sponsring.
2) Tvinga inte våra ledare/instruktörer att betala för att hålla föreningen igång
Inför en terminsavgift för instruktörsledd utbildning eller träning som ger möjlighet för
föreningen att betala ut resekostnadsersättning enligt skatteverkets regler för skattefri
bilersättning (för närvarande 18:50 kr milen) till instruktören om instruktören så finner
lämpligt. Det ”drabbar” de medlemmar som är under utbildning, saknar eget vapen eller vill
skjuta med instruktör, men innebär att våra instruktörer slipper betala för att medlemmarna
skall kunna utöva sitt intresse.
3) Instruktörens morot
Tillåt våra egna instruktörer att upplåta kurser ett begränsat antal gånger per år där en
marknadsmässig kursavgift tas ut. Låt föreningsmedlemmar ha förtur till kurserna och upplåt
”överblivna” utbildningsplatser till externa.
4) Kompetensutveckling
Tillåt externa utbildare att hyra vår bana där vi inte själva har kompetensen eller
engagemanget inom föreningen att fortbilda oss. Begränsa antalet tillfällen per år på samma
sätt som i yrkande 3) för att inte göra banan otillgänglig för medlemmarna.
5) Medlemmens plåster på såren
Ta ut en ”banhyra” för de kurser som inte bedrivs till självkostnadspris och de som har
externa elever så att medlemmarna kompenseras för omaket att banan blir mer bokad.
Jag anser att förslaget inte står i strid med stadgarna från februari 2009.
Jag anser därför att detta förslag kan genomdrivas av den styrelse som väljs under årsmötet.
Lämpligen redovisas det i form av ett tydligt regelverk för ersättningens storlek och redovisning, för
antalet utbildningstillfällen som skall upplåtas samt hur banhyra skall tas ut.
Detta nya regelverk bör kunna delges föreningen under våren 2020.

Göteborg, den 31 januari 2020

Erik Andersson
Erik.andersson78@gmail.com
0735‐21 80 54

Delges styrelsen genom e‐post till info@skepplandaskytte.se samt sekreterare@skepplandaskytte.se
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