
Enkel   lathund för skapande av luftvapenklubb 
 

1.   3 personer som gillar att skjuta luftvapen. 
 

2. Bilda styrelse av dessa. Ordförande, sekreterare, kassör. 
 

3. Skapa reglemente, säkerhetsföreskrifter och medlemsansökan. 
 

4.   Konstituerande möte, där 2 av styrelsen utses som klubbens/föreningens  
Firmatecknare (ordförande & kassör). 

 
5.  Ansök till Skatteverket om organisationsnummer för ideell förening , där  

ordförande och kassör skall stå som firmatecknare. 
 

6.  Ansök till Svenska Jägarförbundet om ansvarsförsäkring. Se till att ni idkar  
viltvård i föreningens reglemente. 

 
7. Styrelsen utser 2 stycken personer för utfärdande av föreningsintyg.  

(Ordförande & sekreterare) 
 
      8.   Kontakta kommunen angående anvisad skjutplats för verksamheten.    
 
 
Dessa ”hållpunkter” räcker gott för att komma igång med sin verksamhet.  
 
Man kontaktar först och främst sin kommuns Föreningsservice, för hjälp med blanketter och 
information. Allt skall protokollföras och noteras, för allas enkelhet. Dessa fixar även 
blanketter och råd beträffande Skatteverket. Utan organisationsnummer är det omöjligt, vad 
gäller att få tillgång till skjutplats & ansvarsförsäkring mm, och inte minst vad gäller den dag 
man vill lämna in licensansökan med tillhörande Föreningsintyg. 
 
Vi har lagt vikten av att föreningens huvudintresse är max 10J + juniorernas höga värde. 
Licensärenden är för oss sekundärt, initialt. 
 
När så detta är klart, tar man kopior på allt vad klubben innefattar  med sej, och åker på besök 
till Polisens vapenhandläggare på klubbens hemort/län. Där presenterar man sin förening, att 
man existerar, vilka ändamål man har med verksamheten mm. Överlämna bibban med kopior 
till dem, tills den dag man eventuellt behöver deras tjänster. Kort & gott etablera en 
avslappnad och enkel relation för ett framgångsrikt samarbete. Detta pga det inte är allmänt 
känt vad en luftvapenförening som idkar denna skyttesportgren står för. Gör sen samma 
procedur i grannlänen. Snyggt & proffsigt upplägg ger börd. 
 
Ta gärna kontakt med redan etablerade klubbar, för vidare hjälp av alla de slag. 
 
Se möjligheterna!   
 

Gör en insats för sporten: skapa en förening ☺☺☺☺ 
 
 
http://www.ftsverige.se/ 
 
 
 
 
 
 



 

Några tips från verkligheten ☺☺☺☺ 
 
 
Punkt 8  är enligt uppgift från intressenter väldigt varierande över landet. 
 
Varför jag väljer att skriva just kommunen, är att med dagens miljöaspekter bör varje 
kommun kunna delge förslag på var skjutplatser finns, dit man kan vända sej för att förhandla  
om tillträde. Skjutplatser som är miljö & säkerhetsgodkända. I vårt fall är just kommunen 
markägaren, och står för all myndighetsbesiktning, och strävar efter att få allt skytte inom det 
området. 

 
Förenings/klubbskapandet : 
 
Absolut enklaste vägen, är ju naturligtvis om en redan etablerad skytteklubb antar 
verksamheten som sektion, till sin ordinarie verksamhet. 
 
Ännu bättre, man skapar en reggad klubb, som antas som sektion, helt fristående och  
beroende av ”moderklubb”, därmed fritas denne ansvar & åtaganden, och samtidigt blir man 
själv inte låst till ”moderklubbens” regelverk. I detta fall kan man exempelvis dela på 
ansvarsförsäkring, skjutplats, lokaler etc. Men som sagt: man är fri att gå om man vill och inte 
styrd av andra.  
 
Piteå Luftvapen Klubb har själva provat detta, och ”moderklubben” tyckte konceptet var 
lysande minst sagt. Initiala motståndare veknade snabbt när de insåg potentialen av 
exempelvis hyresintäkter från oss av anläggningen ☺.  
 
Vi nyttjade detta 1-års ”provavtal” för verksamhetsåret 2009, för ömsesidig utvärdering, 
samt att detta var enkelt som prova-på i uppstartsskedet. 
 
Nästan inget är omöjligt, ge inte upp om första 3 försöken misslyckas ,  
se fram emot att det fjärde lyckas ☺ 
 
Lycka till ni som är på G och vill köra igång en verksamhet. 
 
Mvh  Ulf Sandberg        Piteå Luftvapen Klubb     


