
Från: Anders Khemi [mailto:khemi@bredband.net]  
Skickat: den 17 maj 2014 21:55 
Till: 'Roland Persson' <Roland.Persson@visma.com>; 'Harry Fredriksson' 
<harry.fredriksson@telia.com>; 'Claes Linder' <claesghl@yahoo.se>; 
stefan.kristiansson@pistolskytteforbundet.se; mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se; nils-
anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se; lars.t.andersson@pistolskytteforbundet.se; 
peter.hjortstam@pistolskytteforbundet.se; bertil.johansson@pistolskytteforbundet.se; 
anders.khemi@pistolskytteforbundet.se; bkj@telia.com; goran.lindskog@pistolskytteforbundet.se; 
lena.sjogren@pistolskytteforbundet.se; fredrik.stromberg@pistolskytteforbundet.se; claes-
hakan.carlsson@pistolskytteforbundet.se; bengt.flodin@pistolskytteforbundet.se; per-
anders.svensson@pistolskytteforbundet.se; jim.eriksson@pistolskytteforbundet.se; 
susanne.svensson@pistolskytteforbundet.se; mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se; 
tom.hylsa@telia.com; alvdalenspk@hotmail.se; arne.sundstrom@swedecote.se; 
borlangepk@hotmail.com; erik.g.forsberg@telia.com; falusport@falusport.se; gp88@bahnhof.se; 
hedemorapk@hedemorapk.se; hw@hwprodab.se; info@gmpsk.se; info@limaskg.se; 
k.garbman@telia.com; kdm853s@tninet.se; kotte@kotte.nu; magnus.x.pettersson@telia.com; mats-
inge@bahnhof.se; mia.joansson@swipnet.se; olamattsson@hotmail.com; orsapsk@orsapsk.com; 
pk.pricken@telia.com; skytte@transtrandsskf.se; spk@bahnhof.se; spsf@telia.com; 
stefan.haars@yahoo.se; svedu@allt2.se; sven-erik.mases@telia.com; 'Staffan Leth' 
<staffan@staffansvapen.se>; tom.hylsa@telia.com 
Ämne: SV: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 
 

Bra skrivet från Roland och Sven-Erik! 

Känner också att då detta har övergått till en personlig hatkampanj ser jag ingen anledning att jag i 

egenskap av förbundsstyrelseledamot skall behöva få del av dessa mail längre. Mail som mer handlar 

om att hacka på funktionärer i kretsen än att komma till nåt som är till gagn för pistolskyttet. 

M.v.h. 

Anders Khemi  

 

Från: Roland Persson [mailto:Roland.Persson@visma.com]  

Skickat: den 17 maj 2014 20:19 
Till: 'Harry Fredriksson'; 'Claes Linder'; 'stefan.kristiansson@pistolskytteforbundet.se'; 

'mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se'; 'nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se'; 

'lars.t.andersson@pistolskytteforbundet.se'; 'peter.hjortstam@pistolskytteforbundet.se'; 
'bertil.johansson@pistolskytteforbundet.se'; 'anders.khemi@pistolskytteforbundet.se'; 'bkj@telia.com'; 

'goran.lindskog@pistolskytteforbundet.se'; 'lena.sjogren@pistolskytteforbundet.se'; 
'fredrik.stromberg@pistolskytteforbundet.se'; 'claes-hakan.carlsson@pistolskytteforbundet.se'; 

'bengt.flodin@pistolskytteforbundet.se'; 'per-anders.svensson@pistolskytteforbundet.se'; 
'jim.eriksson@pistolskytteforbundet.se'; 'susanne.svensson@pistolskytteforbundet.se'; 

'mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se'; 'tom.hylsa@telia.com'; 'alvdalenspk@hotmail.se'; 

'arne.sundstrom@swedecote.se'; 'borlangepk@hotmail.com'; 'erik.g.forsberg@telia.com'; 
'falusport@falusport.se'; 'gp88@bahnhof.se'; 'hedemorapk@hedemorapk.se'; 'hw@hwprodab.se'; 

'info@gmpsk.se'; 'info@limaskg.se'; 'k.garbman@telia.com'; 'kdm853s@tninet.se'; 'kotte@kotte.nu'; 
'magnus.x.pettersson@telia.com'; 'mats-inge@bahnhof.se'; 'mia.joansson@swipnet.se'; 

'olamattsson@hotmail.com'; 'orsapsk@orsapsk.com'; 'pk.pricken@telia.com'; 

'skytte@transtrandsskf.se'; 'spk@bahnhof.se'; 'spsf@telia.com'; 'stefan.haars@yahoo.se'; 
'svedu@allt2.se'; 'sven-erik.mases@telia.com'; 'Staffan Leth'; 'tom.hylsa@telia.com' 

Ämne: SV: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 
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Av någon anledning har Harry Fredriksson slutat bifoga mig i sina mail trots att han angriper mig 

personligen, och Sven-Erik, när han inte lyckas driva igenom sina önskemål. 

Jag har via Sven Eriks försorg tagit del av senaste mailet trots det och svarar i detta mail för oss båda. 

Harry raljerar över att Sven Erik råkat skriva förvaltningsberättelse istället för revisionsberättelse 

trots att han förstår att det var en felskrivning, själv skriver Harry i senaste mailet 

”Verksamhetsgranskningen skall resultera i en förvaltningsberättelse”. Antingen skriver han själv fel 

eller också vet han inte hur detta fungerar, jag kan upplysa om att det är styrelsen som skriver 

förvaltningsberättelsen och den har inget med granskningen att göra utan den ska beskriva 

verksamheten i kretsen under året. 

Vidare skriver Harry att vi inte gjort vårt jobb som revisorer eftersom vi inte deltagit i styrelsemöten 

under året, återigen tvingas jag upplysa Harry om att vi som revisorer varken får eller har i uppdrag 

att delta i styrelsen arbete och möten. Bra om man tar reda på fakta innan man angriper.  

Sven-Erik och jag anser att denna fråga är utagerad vad oss anbelangar. Det är helt klart att Harry 

driver en personlig kampanj mot Lena Sjögren och tydligen också mot alla som inte håller med 

honom. Vill Harry driva detta vidare får han gå en annan väg – vilken vet jag inte men det blir inte via 

oss revisorer i alla fall. 

Det är nog nu Harry, vi kommer inte att agera oavsett vad du anser om det och vi undanber oss också 

fortsatta oförskämdheter. Du driver detta med grundtesen att Lena förolämpat er i Leksands PK – 

visa då att du är en bättre person själv. 

 

Roland Persson och Sven-Erik Mases 

 

 

 

 

 

Roland Persson 

Utbildningschef | Mobile +46 70 608 47 01 | Switchboard +46 8 693 90 00 | Direct +46 23 774488 | Online Business Card  

Visma Services AB, Stigaregatan 7, 791 61 Falun | www.visma.se/ekonomi-lonetjanster/  

 

  

 

Från: Harry Fredriksson [mailto:harry.fredriksson@telia.com]  

Skickat: den 30 april 2014 14:36 
Till: 'Claes Linder'; stefan.kristiansson@pistolskytteforbundet.se; 

mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se; nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se; 
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lars.t.andersson@pistolskytteforbundet.se; peter.hjortstam@pistolskytteforbundet.se; 

bertil.johansson@pistolskytteforbundet.se; anders.khemi@pistolskytteforbundet.se; bkj@telia.com; 

goran.lindskog@pistolskytteforbundet.se; lena.sjogren@pistolskytteforbundet.se; 
fredrik.stromberg@pistolskytteforbundet.se; claes-hakan.carlsson@pistolskytteforbundet.se; 

bengt.flodin@pistolskytteforbundet.se; per-anders.svensson@pistolskytteforbundet.se; 
jim.eriksson@pistolskytteforbundet.se; susanne.svensson@pistolskytteforbundet.se; 

mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se; tom.hylsa@telia.com; alvdalenspk@hotmail.se; 

arne.sundstrom@swedecote.se; borlangepk@hotmail.com; erik.g.forsberg@telia.com; 
falusport@falusport.se; gp88@bahnhof.se; hedemorapk@hedemorapk.se; hw@hwprodab.se; 

info@gmpsk.se; info@limaskg.se; k.garbman@telia.com; kdm853s@tninet.se; kotte@kotte.nu; 
magnus.x.pettersson@telia.com; mats-inge@bahnhof.se; mia.joansson@swipnet.se; 

olamattsson@hotmail.com; orsapsk@orsapsk.com; pk.pricken@telia.com; skytte@transtrandsskf.se; 
spk@bahnhof.se; spsf@telia.com; stefan.haars@yahoo.se; svedu@allt2.se; Roland Persson; sven-

erik.mases@telia.com; 'Staffan Leth'; tom.hylsa@telia.com 

Ämne: VB: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 

 

 

 

Från: Staffan Leth [mailto:staffan@staffansvapen.se]  
Skickat: den 30 april 2014 14:29 
Till: 'Roland Persson' 
Kopia: 'Harry Fredriksson' 
Ämne: SV: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 
 

Hej Roland, 

Eftersom du valt att svara alla i utskicket av ditt E:Mail anser jag det vara OK att bemöta ditt svar. 

 

Det märkligt att ni i er roll som revisorer för Dalarnas Pistolskyttekrets inte har kontrollerat riktigheten i 

Lena Sjögrens påstående med Erik Gatu vid polisen i Falun. 

Enligt uppgift som jag fått, har Harry Fredriksson låtit kontrollera med Erik Gatu, vilken tydligt sagt att 

Polisen inte kontaktat Lena Sjögren. 

 

Jag har inte blandat mig i diskussionen om intyg utan endast fokuserat på Lena Sjögrens lögn vid 

mötet. 

Anser ni som revisorer att årsmötet gick till på ett demokratiskt och riktigt sätt då är det bara att 

beklaga ert ställningstagande. 

 

Med vänlig hälsning 

Staffan 

 

******************************** 
Staffans Vapen & Jakt AB 
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Staffan Leth 
Duvnäs Företagshus 
781 90  BORLÄNGE 
Tel 0243-230504 
Fax 0243-230729 
staffan@staffansvapen.se 
www.staffansvapen.se 

 
Från: Roland Persson [mailto:Roland.Persson@visma.se]  
Skickat: den 30 april 2014 13:43 

Till: 'Harry Fredriksson'; 'Claes Linder'; 'stefan.kristiansson@pistolskytteforbundet.se'; 

'mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se'; 'nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se'; 
'lars.t.andersson@pistolskytteforbundet.se'; 'peter.hjortstam@pistolskytteforbundet.se'; 

'bertil.johansson@pistolskytteforbundet.se'; 'anders.khemi@pistolskytteforbundet.se'; 'bkj@telia.com'; 
'goran.lindskog@pistolskytteforbundet.se'; 'lena.sjogren@pistolskytteforbundet.se'; 

'fredrik.stromberg@pistolskytteforbundet.se'; 'claes-hakan.carlsson@pistolskytteforbundet.se'; 

'bengt.flodin@pistolskytteforbundet.se'; 'per-anders.svensson@pistolskytteforbundet.se'; 
'jim.eriksson@pistolskytteforbundet.se'; 'susanne.svensson@pistolskytteforbundet.se'; 

'mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se'; 'tom.hylsa@telia.com'; 'alvdalenspk@hotmail.se'; 
'arne.sundstrom@swedecote.se'; 'borlangepk@hotmail.com'; 'erik.g.forsberg@telia.com'; 

'falusport@falusport.se'; 'gp88@bahnhof.se'; 'hedemorapk@hedemorapk.se'; 'hw@hwprodab.se'; 
'info@gmpsk.se'; 'info@limaskg.se'; 'k.garbman@telia.com'; 'kdm853s@tninet.se'; 'kotte@kotte.nu'; 

'magnus.x.pettersson@telia.com'; 'mats-inge@bahnhof.se'; 'mia.joansson@swipnet.se'; 

'olamattsson@hotmail.com'; 'orsapsk@orsapsk.com'; 'pk.pricken@telia.com'; 
'skytte@transtrandsskf.se'; 'spk@bahnhof.se'; 'spsf@telia.com'; 'stefan.haars@yahoo.se'; 

'svedu@allt2.se'; 'sven-erik.mases@telia.com'; 'Staffan Leth' 
Ämne: SV: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 
 

Hej 

 

Både jag och Sven-Erik har från första samtalet förstått vari kritiken bestått, märkligt att ni tror något 

annat. 

En annan sak är att vi inte finner att det är klarlagt att Lena Sjögren sagt vad ni påstår och vi har 

därför valt att avstå från att agera – att kalla till nytt årsmöte. Andra tillfrågade som deltog i årsmötet 

delar inte er uppfattning om påståendet att Lena skulle sagt att polisen ringt till henne i ärendet. 

Eftersom vi inte deltog själva så får vi göra en bedömning utifrån de dokument och samtal vi tagit del 

av. 

Det ligger i vår roll att bli ombedda att kalla till nytt årsmöte men vi har frihet att själva bedöma om 

vi delar er mening eller inte. Jag vore tacksam om ni kan acceptera vårt ställningstagande och inte 

försöka påverka vår inställning genom att påstå att vi inte förstått eller att vi varit oförskämda i vår 

konversation. Att skrika högst för att få sin vilja fram hjälper inte alla gånger och absolut inte i detta 

fall. 

Det är upp till er att driva detta vidare men vänligen lämna vad vi sagt och gjort utanför den fortsatta 

diskussionen. 

 

Mvh 

 

blocked::blocked::mailto:staffan@staffansvapen.se
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Roland Persson 

 

  

 

Från: Harry Fredriksson [mailto:harry.fredriksson@telia.com]  
Skickat: den 30 april 2014 13:29 

Till: 'Claes Linder'; stefan.kristiansson@pistolskytteforbundet.se; 
mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se; nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se; 

lars.t.andersson@pistolskytteforbundet.se; peter.hjortstam@pistolskytteforbundet.se; 
bertil.johansson@pistolskytteforbundet.se; anders.khemi@pistolskytteforbundet.se; bkj@telia.com; 

goran.lindskog@pistolskytteforbundet.se; lena.sjogren@pistolskytteforbundet.se; 

fredrik.stromberg@pistolskytteforbundet.se; claes-hakan.carlsson@pistolskytteforbundet.se; 
bengt.flodin@pistolskytteforbundet.se; per-anders.svensson@pistolskytteforbundet.se; 

jim.eriksson@pistolskytteforbundet.se; susanne.svensson@pistolskytteforbundet.se; 
mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se; tom.hylsa@telia.com; alvdalenspk@hotmail.se; 

arne.sundstrom@swedecote.se; borlangepk@hotmail.com; erik.g.forsberg@telia.com; 

falusport@falusport.se; gp88@bahnhof.se; hedemorapk@hedemorapk.se; hw@hwprodab.se; 
info@gmpsk.se; info@limaskg.se; k.garbman@telia.com; kdm853s@tninet.se; kotte@kotte.nu; 

magnus.x.pettersson@telia.com; mats-inge@bahnhof.se; mia.joansson@swipnet.se; 
olamattsson@hotmail.com; orsapsk@orsapsk.com; pk.pricken@telia.com; skytte@transtrandsskf.se; 

spk@bahnhof.se; spsf@telia.com; stefan.haars@yahoo.se; svedu@allt2.se; Roland Persson; sven-
erik.mases@telia.com; 'Staffan Leth' 

Ämne: VB: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 

 

 

 

Från: Staffan Leth [mailto:staffan@staffansvapen.se]  
Skickat: den 30 april 2014 13:23 
Till: 'Harry Fredriksson' 
Ämne: SV: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 
 

Hej Harry! 

Tack för ditt brev. 

Jag har påtalat för revisorerna minst ett par gånger att jag som mötesordförande, och skytt i Dalarna, 

är väldigt kritisk till Lena Sjögrens uppläsning före årsmötet. 

Lena Sjögren ljög angående polisens inblandning, och smutskastade en förening. 

Revisorerna verkar inte ha förstått innebörden av kritiken mot Lena Sjögren. 

Genom uppläsning av dokumentet ”tystades” årsmötet och det blev ett märkligt möte….. 

Det enda rimliga i nuläget är att utlysa ett nytt årsmöte, eftersom hennes förtroende under mötet 

byggde på en lögn. 

Med vänlig hälsning 

Staffan 
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******************************** 
Staffans Vapen & Jakt AB 
Staffan Leth 
Duvnäs Företagshus 
781 90  BORLÄNGE 
Tel 0243-230504 
Fax 0243-230729 
staffan@staffansvapen.se 
www.staffansvapen.se 

 
Från: Harry Fredriksson [mailto:harry.fredriksson@telia.com]  

Skickat: den 30 april 2014 11:34 
Till: 'Staffan Leth' 

Kopia: 'Claes Linder'; stefan.kristiansson@pistolskytteforbundet.se; 

mike.winnerstig@pistolskytteforbundet.se; nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se; 
lars.t.andersson@pistolskytteforbundet.se; peter.hjortstam@pistolskytteforbundet.se; 

bertil.johansson@pistolskytteforbundet.se; anders.khemi@pistolskytteforbundet.se; bkj@telia.com; 
goran.lindskog@pistolskytteforbundet.se; lena.sjogren@pistolskytteforbundet.se; 

fredrik.stromberg@pistolskytteforbundet.se; claes-hakan.carlsson@pistolskytteforbundet.se; 
bengt.flodin@pistolskytteforbundet.se; per-anders.svensson@pistolskytteforbundet.se; 

jim.eriksson@pistolskytteforbundet.se; susanne.svensson@pistolskytteforbundet.se; 

mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se; alvdalenspk@hotmail.se; arne.sundstrom@swedecote.se; 
borlangepk@hotmail.com; erik.g.forsberg@telia.com; falusport@falusport.se; gp88@bahnhof.se; 

hedemorapk@hedemorapk.se; hw@hwprodab.se; info@gmpsk.se; info@limaskg.se; 
k.garbman@telia.com; kdm853s@tninet.se; kotte@kotte.nu; magnus.x.pettersson@telia.com; mats-

inge@bahnhof.se; mia.joansson@swipnet.se; olamattsson@hotmail.com; orsapsk@orsapsk.com; 

pk.pricken@telia.com; skytte@transtrandsskf.se; spk@bahnhof.se; spsf@telia.com; 
stefan.haars@yahoo.se; svedu@allt2.se; 'Roland Persson'; sven-erik.mases@telia.com; 

tom.hylsa@telia.com 
Ämne: Angående årsmöte 11/3 2014 m.m. 
 

 

Hej Staffan! 

Jag skriver till dig med anledning av att du tjänstgjorde som ordförande för årsmötet i  

Dalarnas Pistolskyttekrets tisdagen 11 mars 2014. 

Först ett citat ur förbundets tidning ”Nationellt pistolskytte”, ledarens första mening  

sidan 2 i nummer 1 2014: 

 

”Svenska Pistolskytteförbundet lägger vikt vid interndemokrati och transparens.” 

Jag vet inte hur det känns för Mike Winnerstig när han uttalar detta, men när jag själv  

försöker ta samma mening i min egen mun så smakar det numera förfärligt illa. 
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Årsmötet föregicks av att kretsens ordförande läste upp ett dokument av vilket det  

framgick att hon i egenskap av kretsordförande blivit uppringd av ”Polisen i falun”  

angående ett föreningsintyg som utfärdats av Leksands PK.  

Hennes påstående är inte med sanningen överensstämmande. Av denna anledning  

framförde Leksands PK en begäran till kretsens revisorer om ett extra årsmöte 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Begäran-extra-årsmöte.pdf 

Igår kom ett mail ifrån revisor Sven-Erik Mases. Av mailet framgår att revisorerna  

ännu inte förstått anledningen till varför Leksands PK begärt ett extra årsmöte. 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Mail-från-revisor-Sven-Erik-

Mases.pdf 

Påtalat detta i mail tidigare och fick då den gången mail från revisor Roland Persson  

som dessutom var oförskämd 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Mail-från-revisor-Roland-

Persson.pdf 

 

Detta ärende har nu förstört julhelgen, nyårshelgen, trettondagshelgen och  

påskhelgen för ett flertal personer inom Leksands PK. Nu kommer också helgen  

1:a maj att förstöras. 

 

Leksand 2014-04-30  

Harry Fredriksson 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++ 

 

Här finns handlingarna rörande det beslut som tagits av Svenska  

Pistolskytteförbundets överklagandenämnd (ÖKN) 
(2014-04-29 Harry Fredriksson) 

 

Kort sammanställning 

Här är det intyg med bilaga som ligger till grund för hela ärendet. 

Intyget utfärdades 3 september 2013 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Föreningsintyg-130903-med-

bilaga.pdf 
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Utdrag ur DALARNAS PISTOLSKYTTEKRETS Yttrande till ÖKN 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Utdrag-ur-Dalakretsens-yttrande-till-

ÖKN.pdf 

I yttrandet till ÖKN uppges att ”Personal vid falupolisen ringde kretsordförande Lena  

Sjögren i augusti 2013 angående ett föreningsintyg…” 

 

Polisen kan omöjligt ringt i augusti månad angående ett intyg som utfärdades och tillsändes  

Polisen först i september månad.  

På förekommen anledning togs telefonkontakt med Polismyndigheten i Falun torsdagen 13  

mars 2014 och då framkom följande. Ansvarig chef, Erik Gatu, tillsändes det aktuella  

föreningsintyget med bilaga via mail enligt överenskommelse. Lite senare under dagen  

återkom han med beskedet att ingen ifrån Polismyndigheten har kontaktat styrelsen för  

Dalarnas Pistolskyttekrets. Alla närvarande handläggare hade tillfrågats. Erik Gatu tillade  

även att ”intyget och bilagan till intyget har varit helt tillfyllest”. 

Att någon slags ”whistleblower” varit i farten är otänkbart eftersom det aktuella  

föreningsintyget var helt obekant för alla utom för skytten och Leksands PK:s protokollförda  

delegation (två personer) som utfärdat och protokollfört detta intyg. Ingendera har kontaktat  

kretsordförande på det sätt som kretsordföranden har uppgett. 

Det är mycket anmärkningsvärt att Dalarnas Pistolskyttekrets styrelse tillstyrker påståendena  

om telefonsamtal ifrån ”Polismyndigheten i falun” och från en ”whistleblower” i Leksands  

PK, två samtal vilka omöjligen kan ha avhörts av någon annan än kretsordföranden själv.  

Kretsordföranden kan själv inte heller styrka de påstådda telefonsamtalen.  

Härav följer hennes iver att återkommande påpeka att ÖKN:s beslut inte kan överklagas.  

Begäran om omprövning av beslutet kan däremot framställas.  

Sådan begäran har inskickats till ÖKN 2014-04-28  

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Begäran-om-klarläggande-och-

omprövning-av-ÖKNs-beslut-140428.pdf 

Här nedan kan ärendet följas i kronologisk ordning: 

Ärendets inledande dokument  

1 Skrivelse från kretsstyrelsen till Leksands PK 

2 Svar på skrivelsen 

3 Ny skrivelse från kretsstyrelsen till Leksands PK 

4 Bilaga till föreningsintyg 

5 Svar till Dalarnas pistolskyttekrets 2013-12-13 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Föreningsintyget.pdf 

 

Beslut i Dalarnas Pistolskyttekrets 2014-02-12 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Kretsstyrelsens-beslut.pdf 
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Beslutet överklagas till Svenska Pistolskytteförbundets överklagningsnämnd (ÖKN) 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Besvärsskrivelse.pdf 

… med bilagorna 1 – 7 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Bilaga-1-7.pdf 

 

 

 

Dalarnas Pistolskyttekrets avger sitt yttrande över vår besvärsskrivelse 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/01-Yttrande.pdf 

… med hänvisning till kretsens utkorg 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/02-Kretsens-utkorg.pdf 

… och kretsens inkorg 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/03-Kretsens-inkorg.pdf 

 

 

 

Begäran om ett extra årsmöte i Dalarnas Pistolskyttekrets 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Begäran-extra-årsmöte.pdf 

 

 

 

Leksands PK kommenterar yttrandet från Dalarnas Pistolskyttekrets 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Yttrande-över-Dalakretsens-

yttrande-till-ÖKN-140331.pdf 

med bilaga 1,  

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Bilaga-1.pdf 

bilaga 2, 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Bilaga-2.pdf 

bilaga 3, 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Bilaga-3.pdf 

och bilaga 4, 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Bilaga-4.pdf 
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Sedan kom Överklagandenämndens beslut, 2014-04-22 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/20140423062017904.pdf 

 

Styrelsen i Dalarnas Pistolskyttekrets var snabba att haka på 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/140424_Uttalande-ang-ÖKN-

beslut1.pdf 

Det ansågs tydligen vara mycket viktigt med påpekandet att  

”Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas”. 

 

 

 

Leksands PK anser att beslutet är bristfälligt och otydligt varför Överklagandenämnden  

tillskrivits med hemställan om klarlägganden och omprövning av beslutet. Utfärdat  

föreningsintyg från Borlänge PK bifogas ytterligare en gång som bevis för att Sven Hellström  

var medlem i Borlänge PK under 2012 

http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Begäran-om-klarläggande-och-

omprövning-av-ÖKNs-beslut-140428.pdf 

 

 

Med anledning av riktat misstroende mot Leksands PK från både Dalarnas pistolskyttekrets  

och Svenska Pistolskytteförbundets överklagningsnämnd frånsäger sig Leksands PK arrangör- 

skapet för Kretsmästerskapet i Precision år 2014.  

 http://www.infocentrum.se/wp-content/uploads/2014/04/Avsägelse-arrangörskapet-

KretsM-2014-Precision.pdf 

 

 

… fortsättning följer      
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