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Inledning
Detta )ttrande är en genomgång av hur, och på vilka bevekelsegrunder, kretsstyrelsen har

hanterat det överklagade disciplinärendet. Mycket av det till ketsstyrelsen inkomna materialet

är, som vi ser det, irrelevant lijr ärendet men bifogas :indå detta yttrande.

Upprinnelsen
Personal vid falupolisen ringde kretsordlijrande Lena Sjögren i augusti 2013 angående ett 

^", .-, . A
ftjreningsintyg (uppgiften kan påbegäran verifieras). Denne ville ha besked om fbreningen Sfjl'll,tl I

"Dalaskyttar" verkligen var ansluten till Svenska Pistolskytteltjrbundet.

Hellström hade vid denna tidpunk tillkzinnagett att han avsåg bilda en ny fiSrening. Han hade

också lämnat in en ansökan om att få sin egen {itrening, Dalaskyttar. ansluten till Svenska

Pistolsk),tteltirbundet. Ansökningstijrfarandet började under vintern 2012-2013 och pågick

under året då ketsstyrelsen vid flera tillfiillen bett att Hellström skulle komplettera sin an-

sökan i enlighet med de regler som finns for en örenings anslutande. Ansökningen har sedan

dess behandlats av sryrelsen och ett beslut om avslag har fattats på ordinarie styrelsemöte

20r4-02-12.

En tid senare lefter samtalet från polismyndigheten] kontaktades kretsordörande av en med-

lem i Leksands PK. Denne medlem informerade om att Leksands PK skulle ha utf;irdat elt

Iöreningsintyg på felaktiga grunder. Vid samtalet lovades medlemmen full anonymitet.

Termen "whistleblowef' har på senare år blivit ett erkint begrepp. Organisationer i såväl

offentlig som privat sektor iordningst?iller numera särskilda kanaler och rutiner liir att säker-

ställa så att dess personal anonymt kan {å framlijra sina åsiker och misstankar om eventuella

missfijrhållanden på sin arbetsplats. Det iir ketsstyrelsens åsikt att det är vår skyldighet, obe-

roende av hur information kommer till vår kännedom, att undersöka omständighetema kring
dessa tips. Detla gäller i synnerhet frågor som rör örbundets och dess medlemmars relation

till tillståndsgivarna - poiismyndigheten.

De två uppgifterna, en från polismyndigheten och en från en medlem i Leksands PK, vilka
båda berörde samma skytt, men två olika Ittreningar, gjorde att ketsstyrelsen bedömde att

saken borde undersökas, om inte ör annat så ö. att avf:tuda uppgitten. Vi finner det märkligt
att någon skulle söka vapenlicens i sin nya, icke godkända örening, när skytten redan var
medlem i en eodkänd liirenins.

utanfiir Leksand PK:s {€i

s+\r,+12

Leksand PK har anklagat och insinuemt att det ska finnas ett privat "hämndrnotiv" rnot WUMOT.V€(,
Leksands PK och Sven Hellström och att kretsstyrelsen därfiir skulle ha initierat under- /.'4 g1gq,41 y
sökningen i fråga. Detta faller på sin egen logik liir hur skulle någon,

egen grupp, kunnat ha någon kännedom om hur de utf;fdar intyg? uwtw[rdr,tu
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Första förfrågan
En fiirfrågan om sanningshalten i uppgiftsliimnarens information tillstiilldes styrelsen ör
Leksands PK 2013-11-25. Svar begärdes till senast 2013-12-03 då ketsstyrelsen närde

fitrhoppningen att kunna avsluta ärendet på det ordinarie styrelsemöte som var planemt fiir
detta datum. Styrelsens initiala åsik var att det antagligen var ett enkelt missftjrstånd som låg

bakom och vi ville därftjr höra Leksands uppfathring. Kretsstyrelsen frågade därlör om de två

kav som ställs fiir att utllirda ftireningsintyg; skjutskicklighetsprovet samt sex månaders

medlemskap.

Andra förfrågan
I svaret från vår iijrsta liirfrågan hänvisades till liirbundets handlingsregler liir utf;irdande av
Iijreningsintyg (punkt l2) om rätten att tillgodogöra sig tid från den gamla ldreningen [vid
övergang till ny ftjrening].

Eftersom Hellström själv i samtal med kretsordlijrande nämnt (i samtal kring ansökan om
hans nystartade liirening) att han beg:irt utträde ur Borlänge PK under 2012 fann krcts-

styrelsen det lijr gott att undersöka huruvida Hellshöms tillgodogörande av tidigare medlem-

skap verkligen var i överensst:immande med handlingsregler etc.

En muntlig örftågan till Anders Khemi besvarades med att frågan om tillgodogörande av tid
vid övergång mellan fijreningar bara kunde anses vara giltig om övergångsperioden mellan
fiireningama var minimal. En skyft kan alltså inte avsluta eft medlemskap, vänta ett halvår,

och sedan Iijrvänta sig att få ut ett fiireningsintyg direkt efter att återigen blivit medlem i en

slg'ttefiirening.

Kretsstyrelsen beg?irde därflir, med anledning av "Kommentarer till Förbundets Normal-
stadgar fttr litrening 2010", in en kopia av protokoll alternati!,t protokollsutdrag där Hellström
antagits som medlem i Leksands PK.

"Styrelsen, en sektionss')relse eller ett utskott beslutar om fiedlemskap.
Fråga b så rihig att medlemskapet måste kunna veriferas på något
sAft, Lex. i ett protokoll. Datum har belydelseför t.ex. sexmånaders-
perioden Jijr att få r'apentillstå1k!,1, rapporlering om medlemmar och

för av gif s s lq,ldighe t. "

I denna fijrftågan begärdes svaret in inom 14 dagar. Detta i Iiirhoppning om att snabbt få ett
protokoll (altemativt protokollsutdrag) som skulle ge vid handen att lijreningsintyget utf:irdats
på ett korrek sätt i enlighet med lijrbundets handlingsregler. I sådant fall hade ketssryrelsen
via telefonmöte kunnat lägga ner undersökningen omedelbart.

Det underlag som bifogades svaret uppgav (på polisens blankett lirr {iireningsintyg, under-
tecknad 2013-09-03) att Hellström är medlem i Leksands PK sedan 2013-09-01. I en intygs-

llE !?
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bilaga anges dessutom att Hellström ,tdn dvgfi och medlemskap lä* n),ttja Leksands bana

sedan 2011.

Styrelsen fann därfijr att yfterligare undersökning behövde göras och beslöt d:irfijr aft hän-

skjuta beslutettill nästkommande ordinarie styrelsemöte 2014-02-12.

En liirfrågan skickades därefter till Borlänge PK angående Hellströms medlemskap i

Iöreningen. Svaret blev att Hellström inte hade rapporterats som medlem hos Borlänge PK Jijr

åren 2012 eller 2013. Samtalmed örbundskansliet har också bekräftat att det är så som '-,ö
Borlänge PK har rappofleral. ,7A{b11 

'
,(l.V\ ^l - ^röSåväl Anders Khemi som Nils-Anders Ekberg har tillfrågats flera gånger från och med \v lff- ^,ltrly'november 2013 om råd samt tolkning av gällande regler då kretsstyrelsen ville vara sä kra p å ,l@"

att hantera detta ärende korrekt eftersom ärenden av denna typ inte hörti1l vanligheterna fLlv'
Under samtalen med Khemi och Ekberg har vare sig person- eller Iöreningsnamn nämnts. I I i I

sitt svar till ketsstyrelsen har dock Leksands PK funnit 1ör gott att sända en kopia av deras , t b

svar till Polismyndigheten och det :ir på så vis Polismyndigheten har fått vetskap om ari detta

ärende överhuvudtaget undersöktes.

Meddelande om tillrättavisning
Enligt Leksald PK:s egen uppgift kunde vi konstatera att Hellström varit medlem i löreningen

i två dagar. Med stöd av uppgift från Borlänge PK (vilket också bekräftades av liirbundets

kansli) att Hellström ej varit aktiv medlem under 2012 samt Kiemi och Ekbergs råd kunde vi
konstatera att Hellström inte kunde tillgodogöra sig tid från annån lijrening.

Kretsstyrelsen beslöt därfiir på sitt ordinade styrelsemöte 2014-02-12 att uttirda en skriftlig
tillrättavisning till Leksands PK. Tillrättavisningen har fiirutom Leksands PK åven sänts till
Svenska Pistolsk)'tteiijrbundet samt Polismyndigheten Dalarna 1ör kännedom. lngen annan

person eller fiSrening har delgetts information om tillrättavisningen.
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överklagan
Vi har under denna rubrik valt att kommentera överklagandet äme liir ämne.

Förtalsfrågen

Leksands PK hävdar aft:

"Vi anser att beslutel sakllar gund, år direh krånkande och har
fattats med avsilct att utsätta Leksands PKI)I andras missaklning. "

Kretsstyrelsens åsiL1är att lijr att 3:e part ska kunna kzinna missaktning gentemot Leksands

PK så gäller aft de fått kiinnedom om iirendet/tillrättavisningen. Kretsstyrelsen, till skillnad

från Leksands PK, har dock inte tillk?innagett några som helst person- eller liireningsuppgifter
till 3:e part.

GodkiitrDande av det praldiska skjutprovet
Angående godkännande av det prakiska skjutprovet har inte kretsstyrelsen haft anlednjng att

misstro Leksand PK:s besked.

Medlemskapet i Leksands PK

Den tilhättavisning som kretsstyrelsen utf':irdade giordes med anledning av de uppgifter

Leksands PK själva uppgivit, dvs. det utfilrdade fitreningsintyget som säger att Hellström

antagits som medlem 2013-09-01 (dvs. 2 dagar liire fiireningsintygets utliirdande).

Någon gång mellan 2013-12-13 (efter Leksand PK:s andra svar) och 2014-02-20 (Leksand

PK:s överklagan) har dock Leksands PK kommit på att Hellstöm blivit medlem redan 2013-

03-13. Leksands PK har dock inte fu rit anledning att informera kretsstyrclsen om denna

uppenbarclse, än mindre styrka den med någon slags dokumentation. Denna uppgift kom där-

lijr till kretsstyrelsens kännedom lorst när Overklagamämnden (20i4-01-18) vidarebefordrade

Leksand PK:s överklagan till kretsst).'relsen.

Hade Leksands PK haft ordning på sin dokumentation och angeft defta nyfunna datum (2013-

03-13) i sitt iijrsta, odaterade, svar (samt licensansökan och fiireningsintyget) hade med

största sannolikhet den andra fitrftågan inte skickats överhuvudtaget då kravet på de sex

månadema i så fall bara hade felat med l0 dagar-

Denna senkomna ändring påvisar i sig att Iiireningen har en bristl:illig dokumentation rörande

medlemsantagningen.

SPSF:S handledtring i medlemsantagning

Leksands PK hävdar att de inte kunnat beakta SPSF:S handledning i medlemsantagning då

den utkom ftirst efter att detta tuende börjat handläggas. Detta är helt koffekt. Kretsstyrelsen

har bara i sin tillrättavisning tydlig&iort att det åligger den Iör skytten nya fijreningen att fitra
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dialog med och inh?imta refercnser från den tidigare ftireningen innan ett medlemskap

beviUas. Något som Iijr de allra flesta ftjreningar har varit praxis sedan mycket länge.

Att fölia stadgar
I nomalstadgamas 1:a paragraf (1itr liireningar) framkommer det att "Iöreningen och dess

medlemmar ska följa de myndighetsregler som gäller ör verksamheten och {iirbundets

stadgar".

I lijrbundets stadgar, 3:e paragrafen, står att fiireningar anslutna till örbundet är skyldiga att:

"utan dfijsmål folja de beslut som fattas a, FM, FS och akdra.fölbundets

organ och som framgår av protokoll, skjuthdndboh och lihnande"

Dit hör förbundets handlingsregler ftr utfrirdande av ftireningsintyg. Enligt det material som

kretssqrelsen Iått från Leksands PK angående defta ärende så finns brister i hanteringen av

såväl medlemsantagningen som utfihdandet av (detta) öreningsintyg.

Siälvkritik
Kretsstyrelsen beklagar den av Leksand PK:s styrelses upplevda kränkning.

Vi ser dock inte att den, i vårt tycke, kaftigt överdrivna reaktionen står i proportion till vare

sig ketsstyrelsens örfrågan efter information eller den icke offentliga tillrättavisningen.

Angående kritiken om kofta svarstider har vi i krctsstyrelsen tagit lärdom av detta. Vi kommer

i fortsättningen att tiinka över vilka svarstider vi beglir i våra kommande fiirftågningar.

Leksands PK ställer frågan varftir kietsstyrelsen inte helt enkelt kunde lyfta luren och fiåga.

För att undvika tolkningsproblem och lirr att ge betåinketid anser vi att skriftliga frågor är att

fitredra. På så vis får man också ett svar där hela styrelsen kan formulera ett svar inte bara

den person i styrelsen som man lyckats få tag i per telefon.

Avslutning
Kretsstyrelsen vill påpeka att samtliga fattade beslut och skivelser i detta ärende har fattats

gemensamt av en enhällig ketsstyrelse.

Vi finner att öreningsinq/get inte är utfitudat på korrekta grunder. Under ärendets gång hos

kretsstyrelsen har styrelsen ör Leksands PK åberopat medlemskap i Borliinge PK, något som

har visat sig inte stämma.

Först i materialet som lämnats över till Överklagandenåimnden hänvisas till ett tidigare datum.

Ett datum som skulle ge Hellström ett nästan 6 månader långt medlemskap i Leksands PK vid
Iiireningsintygets utfiirdande. Deiura uppgift är inget som ketsstyrelsen fåft tagit del av

tidigare och uppgiften är ör öv gt också till denna dag, en odokumenterad uppgift
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Efterspel - kretsårsmötet 2014-03-12
Mindre ?in 48 timmar liire ketsens ordinarie årsmöte skickade Leksand PK:s styrelse ut
underlag angående detta tuende till ftireningama i Dalamas Pistolsk)'ttekrcts med uppmaning

att ta upp frågan om en anonym käl1a ska få vara grund till en tillrättavisning. På grundval av

detta läste ketsordfitrande Lena Sjögren, öre årsmötet, upp en kort och egenliirfattad text.

Texten ftirklarade att ett ärende rörande en anmälan angående ett felakig utf;irdat florenings-

intyg hade behandlats av kretsstyrelsen och att beslutet om att utffirda en tillrättavisning i laga

ordning hade överklagats till Överklagandenämnden. Hon ftjrklarade dtuiör att till dess att

oKN kommit med ett utslag så hade inte kretsstyrelsen något att tillägga i detta tuende.

Namnet på den berörda ftireningen nämndes inte och mötet hölls sedan i en lugn och städad

ordning.

Leksands PK har under ärendets gång, genom ett flefial mejlutskick, distribuerat brevv?i\-

lingen och liirsökt väcka opinion mot kretsstyrelsen och dess beslut. Av den anledningen (får

man fiirmoda) begärde därlijr Leksands PK votering angående frågan om ansvarsfrihet {iir
styrelsen. Den slutna voteringen genomftirdes enligt konstens alla regler och utftill med

siffroma 26 röster jijr och 3 emot latt bevilja ansvarsfrihet].

Leksands PK har efter årsmötet begiirt hos kretsens revisorer (2014-03-20) att de skall kalla

till ett extra årsmöte där man begär att punktema rönnde val av ordliirande respektive styrelse

skall tas om.

Av okänd anledning har revisorema tagit på sig uppgiften att göra Ölerklagandenänudens

arbete och granskat det fiireningsinryg ärendet handlar om. Man har fastslagit, åtedgen på

okända gunder, att Hellström blivit medlem 2013-03-24 (inte 2013-09-01 eller 2013-03- 13)

och att inrygets utf;irdande därfttr har varit helt i sin ordning. Detta trots att det på det intyg
som är inskickat, såväl som svar på kretsstyrelsens {itrfrågan som till polisen, uppges att

antagningsdatum är 2013-09-01. Revisorema har beslutat att awakta Överklagandenämndens

utslag innan man fattar beslut om att kalla till ett exta årsmöte. Kretsstyrelsens ståndpunkt i

denna ftåga är att det överhuvudtaget saknas skäl ör ett exta årsmöte.
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S$rclseh trjt Dalarnas Pittolf kyttekrets 2014-03-3 I

Lena Sjögien, ordfiirande Björn lvarsson, vice ordlörande

Stefan Siitari, seheterare Erik G. Forsberg, kassör

Mats Dahlstedt, vice sekreterare Per Höjer, ledamot

Jari Lassila, suppleant Camilla Siitad, suppleant

Anna-Karin Peions har inte dehagit i detta ärende pga. familjeskö|. Tommy Rosencranlz tir
ny,ald suppleant sedan 2011-03-11 och har inte haft tid att ö,rethu|udtaget s.itta sig in i
tirendet.
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Bilageförteclming

Av lsetssgrelsetr ugivna slcivelsen
(sex bilagor)

I

2

3

4

5

6

2013-l l-25: Försra förftågan

2013-12-03 : Andra 6rftågan

20 l4-02- l2: Tilldnavisningen

2014-03-l I : Av kletsordö|arldc uppläst text innan fusmötets början

2014-03-1 I : Dalakrctsens årsmötesprolokoll

2014-03-19: Yttrande av ketsstyrelsen till samtliga lxetsföreningar
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Till laetsstyrelsen inkomna skrivelser:

{Sexton bilagor}

B

Ba

c

D

Da

E

F

Fa

G

Ca

Gb

H

Ha

Hb

Hc

Hd

I

J

K

L

M

N

o

2013-11-DD: Svaret på den litrsta fitrftågan.

2013-12-13: Svaretpå den andra liirfrågan.

Bilagor: (2 s.) Föreningsintyg med separat infygsbilaga

201 3 - 12-20: Mej I med oklart ärcnde.

2013-12-21: Mejl med anllagelse mot Sven-Olov Sandberg, SPSF:S

valberedning.

Bilaga: "Kaos inom Jägamas RF"

2014-01-06: Borlänge PK:s svar ang. Hellströms medlemsstatus

2014-02-20: Leksand PK:s överklagan till OKN

Bilagor: (7 s.)

2014-03-05: Mejl med Leksand PK:s anmälan av Bortinge PK fttf felakigl
utfiirdade fitreningsintyg

Bilaga: (1 s.) Anmälan av Borl?inge PK

Bilaga: (5 s.) Bevis i form av utfiirdade lijreningsintyg m.m.

2014-03-09: Mejlutskick till kretsklubbama inliir kretsårsmötet

Bilaga: (4 s.) Överklagan till ÖKN med tillhörande bilagor

Bilaga: (7 s.)

Bilaga: (l s.) Se bilaga Ga; Anmälan av Borlzinge PK

Bilaga: (5 s.) Se bilaga Gb; bevis i form av utffadade fiireningsintyg m.m.

2014-03-12: Meji med hemstiillan om en kopia av den upplästa texten (19.34)

2014-03-12: Mejl med beg&an av den upplästa texten #2 (19.50)

2014-03-12: Mejl till tusmötesordf. ang. begäran av den upplästa texten (21.04)

2014-03-14: Begäran att revisorerna skall kalla till extra årsmöte

2014-03-14: Bifall till begtuan av extm fusmöte av årsmötesordf. Staffan Leth

2014-03-20: Staffan Leths svar på kretsstyrelsens ytuande av 140319

2014-03-24: Mejl m. bilaga. Revisoremas svar på Leksand PK:s begäran

2014-03-26: Komplettering till Överklagandenämnden

Bilaga: (l s.) Skiftlig ursäkt av Borlänge PK (Staffan Leth) till Sven Hellström

P

Pa
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