
Stadgar 
för Landsdel Väst inom Svenska Pistolskytteförbundet 

 

 
Göteborgs och Bohus läns pistolskyttekrets, Skaraborgs pistolskyttekrets, 

Värmlands pistolskyttekrets, Västgöta-Dals pistolskyttekrets, Älvsborgs 

pistolsskyttekrets och Örebro läns pistolskyttekrets har den 2 februari 2013 

beslutat att gemensamt bilda föreningen Landsdel Väst som en av fyra landsdelar 

inom Svenska Pistolskytteförbundet.  

 

Landsdelarna är inte någon organisatorisk enhet i Förbundets organisation utan är 

uteslutande ett Förbundsstyrelsen underställt samarbetsorgan med uppgift att 

arrangera landsdelsmästerskap, landsdelskonferenser och andra samarbetsprojekt 

på landsdelsnivå. 

 

Föreningen är en ideell förening med säte i Göteborg.  

 

Medlemmar i Landsdel Väst är de pistolskyttekretsar som enligt vad 

förbundsmötet bestämt ska ingå i landsdelen.  

 

Möte med de kretsar som ingår i landsdelen ska hållas minst en gång per år för att 

besluta om landsdelsmästerskapen minst ett år framåt. Kallelse till möte med en 

landsdels kretsar sker, om inte landsdelsmötet beslutar annat, i alfabetisk ordning 

där varje krets kallar till ett möte, och till nästa möte nästa krets osv. Kallelse ska 

ske minst sex veckor före mötet. 

 

Landsdelsmötet utser en styrelse men lägst tre och högst sex ledamöter. Mötet 

utser även den av ledamöterna som ska vara styrelsens ordförande, vidare 

sekreterare och kassör samt de övriga funktioner som anses lämpliga.  

Landsdelsmötet utser även en revisor och en revisorsuppleant. 

 

Styrelsen utser vem eller vilka som ska teckna landsdelens firma. 

 

Ledamot i Svenska Pistolskytteförbundets styrelse och förbundets general-

sekreterare har rätt att delta i landsdelsmötet. Om Svenska Pistolskytteförbundets 

styrelse finner att ett möte behövs kan den kalla till mötet. 

 

Varje pistolskyttekrets i landsdelen har en röst vid årsmötet.  

För att komma till beslut vid landsdelsmöte ska minst hälften av kretsarna vara 

representerade och de kretsarna ska vara överens om beslutet. Avstår krets från att 

rösta hindrar det inte att övriga kretsar kommer till ett beslut. Consensus ska 

eftersträvas. Kan kretsarna inte komma överens ska frågan omgående överlämnas 

till förbundsstyrelsen. Detsamma gäller om tveksamhet uppstår huruvida väckt 

fråga faller inom landsdelens mandat.  

 

Förbundsstyrelsen har i en arbetsbeskrivning bestämt de mandat efter vilka 

landsdelarna ska verka: 

 

– Införande av landsdelsmästerskap i andra grenar som ingår i Förbundets 

program. 



– Införande av andra gemensamma samarbetsprojekt som för landsdelen 

gemensamma utbildningar, ungdomsläger etc 

– Avgift till landsdelen och frågor om ekonomisk ersättning 

– Rutiner kring tävlingarna som landsdelsmedaljer, priser, startavgifter etc 

 

 

Beslut vid landsdelsmöte ska protokollföras och sändas till de i landsdelen 

ingående kretsarna och till förbundet. 

 

Landelens styrelse ska till varje årsmöte lämna en kortfattad verksamhets-

berättelse. Som landsdelens verksamhetsplan anses det tävlingsprogram som 

landsdelsmötet har lagt fast för innevarande och nästkommande år.  

 

Landsdelens verksamhetsår är kalenderåret. 

 

Om upplösning av Landsdel Väst beslutar landsdelsmötet. Tillgångarna ska 

tillföras medlemmarna – pistolskyttekretsarna i landsdelen – med lika stora 

andelar. 

 

 

 

 


