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Inbjudan till informations- och diskussionsmöten

Skyttesverige går samman
Skyttevänner!
Under många år har vi skyttar och även många utanför vår rörelse ställt
sig frågan ”Varför har vi fyra huvudorganisationer som alla sysslar med
samma sak – Skytte?”
Det är en berättigad fråga. Många utredningar och initiativ har under
årens lopp tagits med syfte att slå samman Frivilliga Skytterörelsen,
SkytterörelsensUngdomsorganisation, Svenska Sportskytteförbundet
och Svenska Pistolskytteförbundet till en enda, ny organisation.
Vi står nu mitt i en ny sådan utredning. Den skiljer sig från de tidigare på
så sätt att FSR, SkytteUO och SSF styrelser bestämt sig att verka för en
ny organisation. Detta vill vi för vi är övertygade om att hela
Skyttesverige skulle få stor glädje av en ny organisation för befintliga
verksamheter. (SPSF har inte sagt nej men har valt att avvakta tills
vidare.)
Vi ser fyra klara fördelar med att gå samman i en ny organisation.
• Det förenklar för den enskilde medlemmen och för föreningen.
Skytten kan utöva allt sitt skytte inom en förening och föreningen
behöver bara lämna en årsredogörelse till en mottagare. Självfallet
tvingar vi inga föreningar till att slå sig samman med andra.
• Vi kommer att stå enade och starka i våra kontakter med omvärlden
och i vår gemensamma strävan att bredda vår sport och ta väl hand
om bredd och elit, gamla och nya medlemmar.
• Med minskad central administration kan vi också sänka våra totala
kostnader…
• …och sist men inte minst – med lägre centrala kostnader blir det mer
över till olika skytteverksamheter.
Nu vill vi i FSRs ledning möta så många av er som möjligt för att
informera om detta nya och för att få ta del av era synpunkter,
funderingar och eventuella invändningar. Vi vet att sådana finns både
bland enskilda skyttar och i styrelser för föreningar och förbund. Vi vill att
alla skall känna att de har haft möjlighet att föra fram sina
synpunkter innan besluten fattas. Det är för er skyttar, föreningar och
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förbund vi vill skapa denna nya organisation så att ni får ut mesta möjliga
glädje och nytta av er sport.
Jag önskar att jag själv och medlemmar i FSRs styrelse hade möjlighet
att besöka varje förbund eller kanske t o m förening för att presentera
vårt förslag. Detta känns dock med hänsyn till tidsåtgången som en
övermäktig uppgift. Jag hoppas därför att ni alla har möjlighet och
intresse att delta i de för FSR, SkytteUO och SSF gemensamma
informationsmöten som under april arrangeras på olika centrala platser i
landet.
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Kviberg
Kristianstad i söderparksskolans aula
Stockholm
Borlänge
Umeå
Boden

Bifogat detta brev finner du en anmälningsblankett för
informationsmötena.
Ytterligare information finns att läsa på www.fsrskytte.se eller på
www.skyttesport.se
Jag hoppas vi ses då. Jag vill verkligen träffa er och själv få höra era
åsikter.
Du är hjärtligt välkommen.
Med skyttehälsning

John Landin
Styrelseordförande FSR
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