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Stadgar 

för 

GRIPEN PK 
 

 

§ 1 - Uppgift 

GRIPEN PK (pistolklubb), nedan kallad föreningen, som är opolitisk, har till uppgift att till 

gagn för landets försvar verka för höjande av skjutskickligheten med pistol, främst av 

tjänstemodell men även av övriga enhandsvapen. 

 

Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Stockholms Pistolskyttekrets. 

 

Föreningen är skyldig att i vad angår skytte med enhandsvapen följa för skytte gällande 

författningar, av myndighet utfärdade föreskrifter samt pistolskytteförbundets stadgar 

ävensom med stöd av dessa meddelade beslut och anvisningar. 

 

 

§ 2 – Medlemskap 

Den som är bosatt (folkbokförd) i Sverige kan bli medlem i föreningen. Efter särskild 

prövning av kretsstyrelsen kan även annan person bli medlem i föreningen. 

Medlemskap beviljas av styrelsen. Styrelsen kan delegera beslutanderätten till särskilt utskott, 

ansvarigt inför styrelsen. 

Medlemskap kan bara beviljas fysisk person. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig 

med en försäkran att följa föreningens stadgar och beslut och ett medgivande att 

personuppgifterna får databehandlas. – Den som antas som medlem skall ha gjort sig känd 

som pålitlig, omdömesgill och laglydig och skall kunna lämna referenser. 

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas 

– att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål enligt § 1 eller 

– att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen vad gäller ekonomi, anseende utåt 

eller liknande. 

Beslut att avslå en medlemsansökan skall fattas av styrelsen och vara skriftligt och motiverat 

samt anvisa hur beslutet kan överklagas. När beslutet är slutligt utformat skall det inom sju 

dagar tillställas den som har fått avslag på sin medlemsansökan. Användande av e-post är 

tillåtet om sökanden har lämnat sin e-postadress. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor från det att 

beslutet tillställdes sökanden. 

Medlemskap i föreningen börjar gälla från den dag som styrelsen bestämmer, eller om 

styrelsen inte bestämt någon dag, från dagen för beslutet. 

 

 

§ 3 – Avgifter 

Årsavgiften fastställs vid årsmöte. 

Årsavgiften skall inbetalas senast under februari månad eller vid inträde i föreningen senast en 

månad efter beslutet om inträde. Om avgiften ej erlagts inom fastställd tid må medlemmen 

uteslutas ur föreningen. 
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§ 4 – Hedersmedlem  

Till hedersmedlem i föreningen må årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett 

utomordentligt sätt främjat föreningens syften. 

 

 

§ 5 – Medlemskap  

Föreligger beträffande medlem sådant förhållande som enligt § 2 första stycket utgör hinder 

för medlemskap, skall medlemmen uteslutas ur föreningen. 

 

Medlem som bryter mot gällande bestämmelser rörande anskaffning eller innehav av vapen 

eller ammunition eller bryter mot dessa stadgar eller med stöd av desamma meddelade 

bestämmelser eller eljest genom åtgärd eller underlåtenhet åstadkommer men för föreningen 

eller pistolskytterörelsen, må uteslutas ur föreningen. 

 

Vid beslut om uteslutande av medlem ur föreningen på ovan angivna grunder må beslut tillika 

fattas, att av föreningen uppsatta priser, vilka av medlemmen erövrats men som ännu icke 

tilldelats honom, skola vara förverkade. 

 

Medlem kan meddelas varning eller diskvalifikation enligt bestämmelser, som utfärdas av 

Svenska pistolskytteförbundet. 

 

 

§ 6 – Styrelse 

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande – tillika föreningsordförande – samt 

minst 4 ledamöter och minst 2 suppleanter. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två år med nedan angivet undantag. När 

styrelsen tillsättes första gången väljs ordförande och hälften av ledamöterna för två år och 

återstoden av styrelsen för ett år. Ordföranden och hälften av ledamöterna avgå således det 

ena året och övriga ledamöter det nästföljande året. 

Suppleant väljs på ett år. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, skjutledare och 

materialförvaltare. Samma ledamot må inneha två av nämnda befattningar. 

 

 

§ 7 – Styrelsemöten 

Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter (suppleanter) är närvarande. 

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 

biträdes av ordförande. 

 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 
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§8 – Styrelsens arbete 

Styrelsen åligger särskilt att leda föreningens verksamhet i enlighet med de i stadgarna för 

Svenska Pistolskytteförbundet angivna grunderna ävensom med stöd av stadgarna meddelade 

beslut; 

 

Att bereda de ärenden som skola behandlas vid årsmötet samt verkställa årsmötets beslut; 

 

Att pröva och avgöra frågor om medlemskap i föreningen; 

 

Att förvalta föreningens egendom; 

 

Att anordna övningsskjutningar, särskilt med tanke på att medlemmarna skola beredas 

möjlighet att förvärva pistolskyttemärkets olika grader; 

 

Att anordna tävlingsskjutningar och i övrigt på allt sätt främja intresset för pistolskjutning 

bland föreningens medlemmar; 

 

Att årligen före den 15 februari avlämna berättelse över föregående års verksamhet ävensom 

att till föreningens revisorer samtidigt överlämna protokoll samt räkenskaperna för 

nästföregående kalenderår med tillhörande handlingar; 

 

Att senast 15 januari till Svenska Pistolskytteförbundet insända anmälan om under föregående 

år fullgjorda prov för pistolskytteutmärkelser; 

 

Att före januari månads utgång skicka årsrapport till Stockholms Pistolskyttekrets. 

 

 

§ 9 – Revisorer 

För granskningen av föreningens verksamhet och medelsförvaltning utses vid ordinarie 

årsmöte för en tid av ett år 1 revisor jämte 1 suppleant för denne. 

Revisorn skall senast två veckor före årsmötet avge revisionsberättelse med angivande av 

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna årets verksamhet. 

 

 

§ 10 – Årsmöte  

 

Årsmöte skall hållas före maj månads utgång å tid och plats, som styrelsen bestämmer 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till varje medlem senast 14 dagar före mötet. 

 

Extra årsmöte hålles, då styrelsen finner omständigheterna det påfodra eller då minst hälften 

av medlemmarna för uppgivet ändamål begär, att sådant möte skall hållas 

 

 

 

 



4 

 

§ 11 – Agenda för årsmötet 

Vid ordinarie årsmöte skall bl.a. följande ärenden förekomma: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet och tillika fungera 

som rösträknare 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 

7. Föredragning av revisionsberättelse 

8. Beslut beträffande fastställande av balansräkningen 

9. Beslut beträffande ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor samt inkomna motioner 

11. Val av föreningsordförande 

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 

13. Val av suppleanter för en tid av ett år 

14. Val av revisor samt suppleant för denne för en tid av ett år 

15. Val av valberedning för en tid av ett år 

 

§ 12 – Röstning  

Alla beslut ske med öppen omröstning såvida icke sluten omröstning av någon begärs. 

 

Alla frågor avgöras med enkel majoritet, där ej annat angives i dessa stadgar. 

Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lottning 

skall ske. 

 

Ledamot i styrelse får icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. 

 

 

§ 13 – Stadgeändringar  

 

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte och förutsätter för 

sin giltighet dels att kallelsen till mötet angivits att fråga om stadgeändring kommer att 

upptagas till behandling vid mötet, dels att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de i 

omröstningen deltagande. 

 

Avser ändringen någon av paragraferna 1, 2, 5 eller 13 förutsättes för giltighet Svenska 

Pistolskytteförbundets godkännande. 
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§ 14 - Föreningens upplösning  

 

Förslag om föreningens upplösning må väckas endast vid ordinarie årsmöte. Beslut härom 

skall, för att äga giltighet, ha vid detta möte och nästföljande ordinarie eller extra årsmöte 

antagits med minst två tredjedelar av de avgivna godkända rösterna. 

 

Vid beslut om upplösning skall tillika fattas beslut om användning av föreningens tillgångar 

för ändamål som främjar skytte med pistol. 

 

 

 

Dessa stadgar antagna vid sammanträde den 13 mars 1986 och reviderade vid årsmötena 

den 7 maj 1992, 23 mars 1994, 26 april 2011 samt 19 mars 2014. 

 


