Året 2020 — skytteåret då det onormala blev det nya normala
Det har minst sagt varit ett utmanande år som satt nya perspektiv på tillvaron och livet. Vår
verksamhet i skytterörelsen har självklart också drabbats av Covid-19 och som ni redan har
förstått har vi i Stockholms pistolskyttekrets behövt ställa in årets ordinarie årsstämma som
skulle ha hållits i mars. Det har inte varit enkelt att fatta beslut om att ställa in årsstämman
men vi hoppas att ni har förståelse för att det varit nödvändigt till följd av pandemins
utbredning.
Precis som våra styrelsemöten har gått från fysiska möten till digitala mötesforum, har
Stockholms pistolskyttekrets årsstämma genomförts digitalt via mötesforumet Zoom, en
anpassning som gått bättre än väntat och varit mycket lärorik för många av oss. Även om
digitala möten säkerligen till viss del kommer att bestå också i ett framtida mer ”normalt”
samhällsläge, så går det inte att bortse från det faktum att mötas fysiskt ger en annan
dimension.
Trots att skyttet stått på sparlåga har det ändå genomförts en del tävlingar under året i
Stockholms regi. Även ett omfattande arbete har genomförts med en samlad skytterörelse som
har lett till 2020-års upplaga av säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB), som redan nu
finns att ladda ner som PDF.
Ytterligare en positiv händelse som hänt detta år är att ordförande för Dalarnas
pistolskyttekrets har lagt ner ett förtjänstfullt arbete genom att friskvårdsbidrag nu gäller för
fältskyttetävlande pistolskyttar inom Svenska pistolskytteförbundets regi och godkänns
numera också av skattemyndigheten som en sådan aktivitet vilken berättigar till avdrag för
friskvårdsbidrag.
Och inför nästa år 2021
Vi har ett utmanande skytteår 2021 framför oss, inte minst med tanke på den rådande covid19 pandemin. Kretsstyrelsen arbetar för fullt med frågan om nästa års tävlingsverksamhet och
vi gör så gott vi kan för att åtminstone dra runt kretsstyrelsen fram till nästa årsstämma i vår.
Med facit i hand vet vi att nästa års skytteverksamhet kommer att påverkas, men vet inte hur
mycket och/eller hur länge varför vi därför måste se med tillförsikt att den rådande pandemin
snart går över.

Med detta sagt vill styrelsen för Stockholms pistolskyttekrets önska God Jul till alla
medlemmar och riktigt Gott Nytt År!

