Nya riktlinjer vid hantering av licensansökan.
Under året har Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen ändrats.
Bland annat har kravet på aktivitet förtydligats.
I korthet innebär detta att en ny medlem som inte innehaft enhandsvapen för målskjutning tidigare
ska delta i föreningens träning eller tävling två gånger per månad i genomsnitt under de senaste sex
månaderna (dvs. totalt 12 gånger) för att ses som ”aktiv”. Att vara ”aktiv” är en förutsättning för
licens för eget vapen.
En medlem som redan innehar enhandsvapen ska delta i föreningens träning eller tävling en gång
per månad i genomsnitt under de senaste sex månaderna (dvs. totalt sex gånger). Detta krav på
aktivitet gäller generellt men blir i praktiken endast aktuellt när medlemmen ska göra någonting
annat, t ex att köpa ett ytterligare vapen eller att förnya tillståndet för ett som han eller hon redan
innehar.
Enligt de allmänna råden som finns i FAP:en bör förening eller medlem föra loggbok över
medlemmens skytteaktiviteter (träning och/eller tävling). I loggboken bör det framgå vem
uppgifterna avser, datum, plats, skytteaktivitet, vilket vapen som använts, och vem som styrker
uppgifterna.
I enlighet med den rekommendation som Svenska Pistolskytteförbundet ger till klubbarna så
överlåter Hedemora PK till varje enskild medlem att föra loggbok över sin egen skytteverksamhet.
Denna loggbok ska kunna uppvisas när medlemmar ansöker om ett föreningsintyg.
Hur loggboken ser ut är inte centralt så länge den innehåller minst alla de uppgifter som FAP:en
kräver. Förbundet kommer att tillhandahålla en variant av loggbok för manuellt ifyllande inom kort,
men man kan föra loggen på det sätt som man själv önskar.
Vi vill uppmana samtliga medlemmar att läsa igenom Svenska Pistolskytteförbundets ”Riktlinjer
avseende ny FAP och nytt Föreningsintyg”. Där finns ytterligare information gällande bl a de
allmänna råden kring behovskriterier för vapen utöver det första. En länk till materialet finns på vår
hemsida, www.hedemorapk.se. Vi kommer också att informera om regelverket på årsmötet.

