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Bättre på att
kommunicera
Det händer mycket inom det
Nationella skytte. Vi är uppe i en stor
process som handlar om att ev. bilda
ett förbund för det samlade skyttet,
Svenska Skyttesportförbundet. Vi har
av tradition varit tämligen dåliga på
att kommunicera ut mot föreningar
och förbund. Detta vill vi nu ändra på
genom att införa ett enkelt
månadsnytt som vi sänder ut via email till förbunden som i sin tur
förhoppningsvis kan sprida det vidare
till föreningarna via mail eller i
pappersformat.
Höstkonferensen står inför dörren,
17-18 november, vi kommer i år att
vara i Sollentuna på Scandic Star.
Konferensens innehåll är så klart inte
svår att räkna ut, organisationsfrågan.
Vi kommer att presentera vad
processen har gett och den ”tekniska”
lösningen utifrån förbundens önskan
på hearingen den 17 augusti. Vi
kommer i år att ha representanter från
såväl skytte UO som SSF. Det finns ett
klart tryck underifrån i rörelsen att vi
skall få till en ny organisation. Den
enkät som vi valde att gå ut med för
att få ett bättre ekonomiskt underlag
besvarades av 39 % av FSR och Skytte
UO föreningar. Detta innebär att nästa
700 föreningar har svarat och på sista
frågan valde 650 st föreningar att
svara: Ja. Dessa föreningar
representerar nästan 27 500
medlemmar. Ett 50-tal föreningar
med 1250 medlemmar svarade: Nej.
Tidningen Svenskt Skytte kommer
att förändras från och med nummer
ett 2008. Vi kommer att skapa ett
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bredare och modernare innehåll.
Tidningen kommer att få en annan
layuot och tryckas på ett nytt papper.
Vi kommer under helgen den 6-7
oktober att samla de reportrar som
kommer att arbeta med den framtida
tidningen för en ”kick-off”. Lika bra
att redan nu informera om att vi
kommer att ta bort gratis exemplaren
till föreningar och förbund från och
med nummer ett. Vidare kommer
tidningen inte att innehålla så mycket
resultat som den har gjort, det finns
andra medier, hemsidor, resultatlistor
mm för de som är intresserade av
detta. Detta är kanske för en del
negativt men vi hoppas ändå att allt
med det nya i tidningen kommer att
upplevas positivt. Vad skall den då
innehålla? Detta blir en spännande
hemlighet fram tills nummer ett
kommer.
Nordisk
ordförandekonferens
blir det den 12-13 oktober i Norge.
Innehållet präglas mycket av vårt
nordiska utbyte i de olika grenarna
och enligt styrelsens beslut kommer vi
nu att klart markera att vi vill på sikt
ha till en förändring av det nordiska
programmet på NM och NU. Blir det
inte detta måste vi överväga vårt
framtida engagemang i denna tävling.
SM i luftgevär avgörs den 3
november i Sävsjö Skyttecenter. FSR
styrelse har anmäl sig att vara med i
mästerskapet. Ställer ni också upp?
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