Information om förutsättningarna för att utfärda aktivitetsintyg.
En licensansökan för förnyelse bör lämnas in minst en månad innan licensen
går ut. Om så är gjort kan man lagligen behålla vapnet tills ansökan slutligen är
avgjord. Observera att det är medlemmen som ska hålla koll på när det är dags
att söka licenser och aktivitetsintyg. Föreningen har inga register över
medlemmarnas licenser. Styrelsen tar upp ansökningarna på styrelsemöte som
normalt är en gång per månad med uppehåll för sommaren och svar kommer
efter mötet. Observera att styrelsen endast ger tillstånd till ordföranden att
skriva på ett intyg. Medlemmen måste sedan komma in med ett ifyllt
aktivitetsintyg som ordföranden kan skriva under.
I första hand ställer polismyndigheten upp krav på aktiviteter och
skjutskicklighet och dessa måste man uppfylla. Även pistolskytteförbundet har
ställt upp riktlinjer som samtliga klubbar är skyldiga att följa. Dessa krav är
absoluta. Skulle klubben bryta mot dessa kommer polismyndigheten dra in
rätten att utfärda aktivitetsintyg och förbundet skulle kräva att kretsen
utesluter klubben och då försvinner automatisk rätten att utfärda
aktivitetsintyg.
Om en medlem inte uppfyller kraven som polismyndigheten och förbundet
ställer kan inte klubben utfärda aktivitetsintyg. Våra händer är bundna.
Om de krav som polisen och förbundet ställt är uppfyllda måste även de krav
som klubben ställt uppfyllas. Klubben har sammanställt några punkter som ska
uppfyllas och de är inte speciellt krävande. I princip räcker det med två
tävlingar per år och man ställt upp som funktionär.
Följande krav för att söka intyg hos föreningen krävs: 1. Medlemmen ska själv
tillse att han/hon uppfyller polisens regler för ansökan om vapenlicens. 2.
Innehar pistolskyttekortet. 3. Uppfyllt kraven för guldmärke (Precision och
Fält). 4. Deltagit i KM/extern tävling senaste 12 månaderna. 5. Deltagit i
träning/serieskjutning senaste 12 månaderna. 6. Medlemmen skall ha visat
intresse och haft förståelse för föreningsarbete och på begäran t.ex. medverkat
som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller
i övrigt visat aktivt intresse för föreningen senaste 12 månaderna. 7.
Skjutaktiviteter ska kunna verifieras med loggbok/resultatlistor. 8. Första
vapnet i kaliber .22 (efter 6 månaders medlemskap). 9. Grovkalibriga vapen
först efter 12 månaders medlemskap. 10. Medlemmen skall ha visat vilja att
följa föreningens stadgar och bestämmelser. 11. Medlem med tidigare

vapenlicens och som flyttar över från en annan förening till Västbo PK får
tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den förra
föreningen. 12. Om tveksamhet råder beträffande behovet eller personen i
fråga, kan styrelsen vägra utfärda intyg. Endast en enig styrelse kan bevilja ett
föreningsintyg. På begäran skall vägran kunna motiveras. Det är inte av primärt
intresse att stödja den enskilde medlemmen till ett vapeninnehav som inte är
motiverat av ett klart behov.
För att kunna göra en rättvis bedömning om man varit aktiv i föreningen har vi
ett poängsystem där man får poäng för olika aktiviteter och har når man upp
till poängnivån så beviljas man normalt ett aktivitetsintyg. Om man inte får ihop
tillräckligt med poäng så kan man höra med styrelsen vad man kan göra för att
nå upp till poängen som krävs. Man kan hjälpa till att transportera bort skräp
eller målmaterial, målning, ställa upp som funktionärer på krets och SM
tävlingar mm. Styrelsen vill gärna behålla medlemmarna men vi måste hålla oss
till reglerna.

