Protokoll för
Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2017
Söndagen den 1 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00
§ 1 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande röstlängd.
Alla närvarande föreningar ropas upp. De får röstkort med sina röster och lämnar fullmakten.
Mötet beslutar att Torsten Åkerblom Nynäshamns BK får rösta och vidimera fullmakten i
efterhand samt att Arent Grape Södertälje får rösta för Södertälje trots att han sitter i styrelsen.
Totalt finns det då 85 st röster närvarande enligt röstlängden.
§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet.
Agendan fastställs.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har skickats med mail den 6 mars och lagts ut på hemsidan. Påminnelse har gjorts 1015 dagar innan mötet i samband med att handlingarna skickats ut. Inger har även ringt till de
klubbar som inte hade svarat på kallelsen.
Mötet anses behörigen utlyst.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Sittande Inger Gustavsson väljs till ordföranden för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Sittande Linda Holt väljs till sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två justeringsmän samt erforderligt antal rösträknare
Henrik Arnstad Sagittari Holmiae och Lars Liljenstolpe Strängnäs väljs till justeringsmän och
tillika rösträknare.

§ 7 Behandling av ÖSBF:s verksamhetsberättelse
Rubrikerna läses.
SM tecken för Stenbro saknas. Skall läggas till verksamhetsberättelsen.
Sturarna och Roslagen skall inte vara med bland DM medaljörer och SM tecken.
Datum för DM tavla var fel, skall vara 3/12.
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Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna med dessa justeringar.
Som kommentarer till kommande år framförs att det borde vara mer tydligt med vad distriktet
gjorts för paraskyttet. Lars Höök informerar att det under 2016 har inte så mycket annat hänt
än det bidrag som gått till paralaget. Han har etablerat kontakt med Stockholms idrottsförbund
under början 2017 för att ha temadag för tränare/ledare för personer med dolda
funktionsnedsättningar i en större grupp.
Ungdomsgruppen efterlyser lite mer tränare att vara med på ungdomsgruppens träffar.

§ 8 Behandling av ÖSBF:s förvaltningsberättelse
Arent Grape förklarade förvaltningsberättelsen.
Bidragspunkten har delats upp i tre för att tydliggöra bidragen från Stockholm och
Södermanland samt via idrottslyftet.
Utbildning har vuxit och har en hög omsättning.
Ungdomsverksamheten har vuxit till en av de största punkterna vi har.
Lägret förlust då vi inte har fått in bidraget ännu. I verkligheten blev det en liten förlust bland
annat pga sena avhopp.
Budgeten gås igenom.
Det är inga större ändringar från tidigare år
Förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse
Anders Ek läser upp revisorernas berättelse.
Revisorn tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11 Val av ordförande för Östra Svealands BF (1 år)
Inger Gustavsson väljs på omval på 1 år enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av tre styrelseledamöter för Östra Svealands BF (2 år)
Linda Holt, Omval
Jonas Sand, Omval
Arent Grape, Omval
Terje Gunnes, Lars Höök och Kenth Bergström har ett år kvar.
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§ 13 Val av revisor och revisorsuppleant (1 år)
Anders Ek väljs som omval på 1 år enligt valberedningens förslag.
Carita Danielsson suppleant väljs som omval på 1 år enligt valberedningens förslag.

§ 14 Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen (1 år)
Omval av Jonny Bengtsson, Torsten Åkerblom och Monika Svartvik.
Jonny väljs som ordförande för valberedningen.

§ 15 Val av ombud och suppleanter till DF-stämmorna samt ombud till SBF stämma
Inger Gustavsson och Linda Holt har varit på stämman för Stockholms Idrottsförbund som
redan har ägt rum. Sörmlands Idrottsförbund har stämma vart annat år och har ingen 2017.
SISU Stockholm har lagt om sitt system för att få bidrag. Nu krävs det inte att man har haft
verksamhet för att få bidrag. Styrelsen kommer att kontrollera om det även gäller
Södermanland och informerar om det i så fall
Representanter till SBF stämma i Gävle blir Inger Gustavsson och Kenth Bergström.

§ 16 Behandling av budget och verksamhetsplan för 2016 samt fastställande av
årsavgift till ÖSBF för 2018
Avgiften beslutas att vara oförändrad på 400 kr för 2018.
Verksamhetsplanen gås igenom.
Styrelsen ber att klubbarna att meddela när de byter mailadress så att information från
distriktet kommer fram.
Önskemål om att mottagare in styrelsen skickar bekräftelse på att mail kommit fram, styrelsen
tar till sig det.
IANSEO utbildning. Ken Sentell och Arent Grape kan hålla utbildning. 29/4 hålls en kurs hos
Sturarna och det kan även hålla även i distriktet. Information om vem man kan kontakta när
det gäller IANSEO läggs in på distriktets hemsida.
Datum för alla DM tävlingar behöver in på distriktets hemsida. Information till klubbarna så
fort det finns ett datum.
Kolla om möjlighet om ackumulerad DM rekordlista så at man kan se tidigare rekord.
Budgeten gås igenom.
Det är inga speciella poster att lyfta upp i budgeten.
Läger kommer att planeras till slutet av augusti dock inte Åshorn då de ville byta datum och
då blev det för sent med tanke på att det blir mörkt. En möjlig plats är vildmarkslägret i Järna.
Förslag för hur vi planerar för lägret kommer att tas fram och meddelas klubbarna.
Det viktiga är att få ut datum.
Den normala summan för bidrag är 40 000. 70 000 har varit utfall 2016 då det kommit in
idrottslyftspengar i summan.
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Budget och verksamhetsplan läggs till handlingarna.

§ 17 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner till ÖSBF årsmöte har kommit in.

§ 18 Från styrelsen hänskjutna frågor
Presentation av två policys som styrelsen beslutat.
Arrangemangspolicy
Policy om uppvaktning
Förslag till nya stadgar gås igenom paragraf för paragraf.
Mötet beslutar att ta bort punkterna om att utse representanter till SBFs stämma samt
Stockholms och Södermanlands idrottsförbunds stämmor genom att istället ge styrelsen i
uppdrag att besluta om kandidater. Detta på grund av att idrottsförbundens stämmor oftast
redan ägt rum innan ÖSBF:s stämma och det är kort tid kvar innan SBFs stämma så det
behöver beslutas om representanter före ÖSBFS stämma.
För att alla skall få en chans till att läsa igenom de nya stadgarna beslutas att Linda skickar ut
stadgarna igen efter att ha gjort de justeringar som kommit fram under genomgången. Sedan
får klubbarna två veckor på sig att läsa igenom och svara ok till de nya stadgarna. Svarar alla
ok eller om det endast är redaktionella ändringar går de nya stadgarna i kraft 14 dagar efter
utskick. Framkommer det önskemål om sakliga ändringar kommer ett extra årsmöte att kallas
för att ta beslut.

§ 19 Kandidater till SBF:s styrelse.
Valberedningens förslag till SBF styrelse är:
Bo Palm, omval 1 år
PeO Gunnars, omval 2 år
Rolf Volungholen, omval 2 år
Susanne Lundgren, omval 2 år
Ellinor Ryrå, omval 2 år
Ann-Sofie Wredendal, nyval 1 år
Regelkommittén:
Börje Jonsson, omval
Inga övriga kandidater lyfts fram från ÖSBF.

§ 19 Behandling av SBF:s propositioner.
En genomgång av ÖSBF styrelses kommentarer och årsmötets beslut till motionerna.
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Propositioner från SBF
1 Tävlingsbestraffning
Styrelsens förslag: Bifalles
Årsmötet: Bifalles
2 Införa bestraffningsnämnd.
Styrelsens förslag: Bifalles.
Årsmötet: Bifalles
3 Böter.
Styrelsens förslag: Bifalles
Årsmötet: Bifalles
4 50-60 klass i 3D flyttas till röd.
Styrelsen förslag: Bifalles
Årsmötet: Bifalles
5 Inomhus SM för seniorer
Styrelsens förslag/ Årsmötet
1. Bifalles
2. Bifalles
3. Avstyrkes, behålla 2x4 minuter
4. Bifalles
5. Bifalles
6. Bifalles
7. Bifalles/ Bifalles, man behöver få en ungefärlig tid så att man vet när man skall vara på
plats.
6 Profilkläder för domare
Styrelsens förslag/ Årsmötet
Årsmötet: Bifalles
En fråga till stämman. Vad händer om domaren inte är rätt klädd?
7 Mobiltelefon påslagen vid tävling
Styrelsens förslag: Bifalles
Årsmötet: Bifalles
8 Bilder av djuren vid nummerpåle
Styrelsens förslag/ Årsmötet
1. Bifalles
2. Bifalles/ Bifalles (skall vara när nästa kommer till väntpålen)
9 Pilletning
Styrelsens förslag/ Årsmötet
1. Bifalles
2. Bifalles
10. Inskickande av motioner
Styrelsens förslag/ Årsmötet
1. Bifalles
2. Bifalles
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3. Bifalles
11. Indelning av distrikt
Styrelsens förslag/ Årsmötet
1. Bifalles
2. Bifalles
12. Regelkommitté för beridet bågskytte
Styrelsens förslag/ Årsmötet
1. Bifalles
2. Bifalles
3. Bifalles
13. Överdragsklädsel
Styrelsens förslag/ Årsmötet
1. Bifalles
2. Bifalles
Två nya propositioner är på gång som har en mer redaktionell karaktär. Dessa kommer inom
kort att skickas ut från SBF.
1. Sammansättning regelkommittén
2. Stadgar går i kraft när RF godkänt kommer att tas bort då RF inte godkänner längre.

Genomgång av motioner till SBF
SydöstraGötaland
1 50-60 klass byta påle
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Se prop 4
2 50-60 klass endast rekord.
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Avstyrkes
Mellersta Norrland
1 Bågskytten
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Avstyrkes
2 Rätt att delta i annan klass
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Bifalles med kommitténs tillägg.
Östra Svealand
1 Ändring §19
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Bifalles. Med tak för att få ett max antal röster vid 2000 medlemmar.
2 Regeländring långbågeklass
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
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Avstyrkes
3 Strukturera om 3D-reglerna
Styrelsens förslag: Bifalles
Årsmötet: Avstyrkes
Västra Svealands BF
1 Träpil i långbågeklassen
Styrelsens förslag: Bifalles
Årsmötet: Bifalles 32, Avstyrkes 33 Mötet avstyrker motionen.
2 Höja statusen på SM genom kvaltävlingar
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Avstyrkes
3 Förändring svartvit påle
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
1. Avstyrkes
2. Avstyrkes
3. Avstyrkes
4. Avstyrkes
Norra Svealand
1 Bågskytten läggs ned
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Avstyrkes
2 Skjuttröja
Styrelsens förslag/ Årsmötet:
Se proposition
§ 20 Avslutning
Kamratskapspriset delas ut till årets pristagare Rolf Svensson, Södertälje BF och Leif Jansson,
Kungsängens BK för deras insatser att starta upp veterangruppen i distriktet.
Inger avslutar mötet
Sekreterare

Ordföranden

Linda Holt

Inger Gustavsson

Justeringsmän

Henrik Arnstad

Lars Liljenstolpe
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