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Underlag för ansökan om CPK:s föreningsintyg
Namn: ........................................................

☐ Ytterligare enhandsvapen

Pers.nr: ...............................................

☐ Förnyelse av tidsbegränsat tillstånd

• Söker för
Fabrikat:
Modell:
Kaliber:
Piplängd:

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

• Har betalt medlemsavgift sedan (datum): ........................................................................
• Godkänt ”Grön Kort”, (datum el. Nr.): ............................................................................
• Jag har varit aktiv medlem i skytteföreningen enligt 5 eller 6 kap RPSFS 2016:4, FAP
551-3 genom följande aktivitet och vid förnyelse tränat med aktuellt vapen vid dessa
tillfällen. Ange datum och aktivitet för varje tillfälle:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

• Godkänt prov för pistolskyttemärket i guld enligt SHB 5.1.1.1, 5.1.2.2 eller motsv.
SvSF (datum: år månad dag):
…………………...............................................................................................................

• I vilken vapengrupp/skytteform ska vapnet användas (tex. B Fält):……………………
• Har sedan tidigare …….… st. skjutvapen för målskjutning i det förbund som ansökan
avser.

...............................................................
Ort/datum

.......................................................
Underskrift sökande

Inlämnas till styrelsen (i god tid) före köp eller förnyelse!
Tänk på att inte vänta till sista minuten.
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Ordf. Lennart Bengtsson (070-679 92 64)

Förfarande vid ansökan om
FÖRENINGSINTYG
För att underlätta hanterandet för både sökande och styrelse när du skall förnya 5-års
licens eller söka ny vapen licens gäller från och med 2016-06-15 dessa regler.
•

Skriv ut blanketten "underlag för föreningsintyg" från blankett sidan på vår hemsida
eller ta med en från klubblokalen/Gränshallen.

•

Felaktig ifylld blankett kommer inte att behandlas.

•

Se till att du uppfyller kraven som förbundet och polisen kommit överens om. Dessa
krav hittar du på SPSF's hemsida: "Handlings regler för pistolskytteföreningar vid
utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens" och i ”FAP 551-3 PMFS 2016:4”
som finns på vår hemsida och på www.polisen.se. Denna lista hittar du även på
klubbens informations tavla. Dessutom skall du uppfylla följande krav: (Finns också i
SHB sidan 460.
o 1. Den sökande har uppfyllt fodringarna för guldmärke, ej äldre än 2 år.
o 2. Den sökande skall ha varit aktiv och under de 6 senaste månaderna
regelmässigt deltagit i klubbens skjutningar/aktiviteter och vid förnyelse kan
visa att han eller hon har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger
per år de senaste två åren och vid ytligare enhandsvapen kan visa att han eller
hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap har tränat eller tävlat minst
två gånger under de senaste sex månaderna med respektive enhandsvapen som
sökanden innehar tillstånd för. (Där ett träning/tävlings tillfälle kan innefatta
flera vapen men ska rapporteras var för sig).

•

Lämna ifylld ansökan till sekreterare, ordförande eller skicka med post till klubbens
adress.

•

Styrelsen behandlar ansökan på nästkommande styrelsemöte och utfärdar
föreningsintyget. Vid avslag på föreningsintyg meddelas sökande med motivering.

OBS!

Styrelsen har som regel ett möte per månad så se till att lämna in ansökan till oss
I GOD TID före ditt planerade vapen köp eller utgången av 5-års licens, detta så att du är
säker på att polisen får din licens ansökan vid den tidpunkt DU planerat.
STYRELSEN
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