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Årsmötesprotokoll 2022-03-31 via Cisco meeting 19:30. 
 
22-28 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av 2021 års 

årsrapporter insända via IOL till SBF. 
 

Från styrelsen PeO Gunnars, Kalle Hedlund, Magnus Grabski, Ylwa Woxmark, Mats Woxmark, Jan 
Welander, Lena Martinsson, Valerija Grigorjeva. Förhinder Sara Gretarsson.  
 
Gäst Cenneth Åhlund SBF 
 
Från klubbarna /röster 
BK Dalpilen: Anette Hedvall 5 röster. 
BSK Sturarna: Birgitta ”Gittan” Sundbaum 3 röster, Per Erik Åslund 2 röster, Ehlina Åkesson. 
Roslagens BK: Stefan Alveblad, 5 röster. 
Sigtuna BK: Svante Gustafsson 5 röster, Richard Svensson, Liselott Neuman. 
Leksands BK: Paul Raukas, 5 röster. 
Enköpings BK Valerija Grigorjeva. 
Totalt 25 röster 13 röster för majoritet. 

 
22-29 Fastställande av föredragningslista för stämman. 

Föredragningslistan fastslogs i sin helhet. 
 

22-30  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Stämman har skickats till klubbarna och har varit synlig på hemsidan i en månad. Stämman fastslog 
att mötet är behörigt utlyst. 
 

22-31  Val av ordförande för stämman. 
Till ordförande för stämman valdes Magnus Grabski. 
 

22-32  Val av sekreterare för stämman. 
Till sekreterare för stämman valdes Per-Olov Gunnars. 
 

22-33  Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt 
antal rösträknare. 
Till justerare och rösträknare för mötet valdes Stefan Alveblad & Ehlina Åkesson samt ordförande för 
mötet Magnus Grabski. 
 

22-34  Behandling av verksamhets-, revisor- och förvaltningsberättelse: 
a. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december, Föredrogs av Magnus 
Grabski. Verksamhetsberättelsen godkändes, för verksamhetsåret 2021. 
b. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till 31 december, Föredrogs av Kalle 
Hedlund. Förvaltningsberättelsen godkändes för verksamhetsåret 2021. 
c. SDF-revisorernas berättelse för tiden 1 januari till 31 december Föredrogs av Magnus Grabski 
Utsedd revisor Asti Grétarsson, tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar. 
 

22-35  Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning. 
Mötesdeltagarna, liksom utsedd revisor enligt revisionsberättelsen, gav styrelsen ansvarsfrihet för 
tiden som styrelsen har varit verksam. 
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22-36 Föredragning av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

Budget föredrogs av Magnus Grabski. Godkändes av mötesdeltagarna. 
Verksamhetsplan föredrogs av Magnus Grabski. Godkändes av mötesdeltagarna. 
 

22-37 Val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år. 
Till ordförande för NSBF på 1 år valdes Magnus Grabski, BSK Sturarna till 2023 
 

22-38  Val av övriga styrelseledamöter 
Mötesdeltagarna valde följande styrelseledamöter efter förslag från valberedningen. 
PeO Gunnars, BK Dalpilen, 2 år till 2024. 
Sara Grétarsson, BK Dalpilen, 2 år till 2024. 
Lena Martinsson, BSK Sturarna, 2 år till 2024. 
Clas Dahlén, BSK Sturarna, nyval till 2024. 
Liselott Neuman, Sigtuna BSK, fyllnadsval till 2023 
Rickard Svensson, Sigtuna BSK, fyllnadsval till 2023 
 

22-39 Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom SDF för en tid av 1 år. 
Till ordinarie revisor valdes Asti Grétarsson, BK Dalpilen.  
Till suppleant för honom valdes Svante Gustafsson, Sigtuna BK. 
 

22-40 Val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 
år. 
Till valberedningsledamöter valdes Svante Gustafsson till ordförande för valberedningen.  
Till övrig valberednings ledamöter valdes Ingrid Olofsson. Saknas från Dalarna. 
 

22-41 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman. 
Styrelsen utser själva ombud till SBF Digitala stämma 9 april 2022. 

 
22-42 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-stämmor. 

Styrelsen utser själva representanter till RF-Sisu Upplands 7/4 - och RF-Sisu Dalarnas stämmor 26/4.  
 

22-43  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna 3 veckor före stämman. 
Inga propositioner eller motioner har inkommit. 
 

22-44 Fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF (300+50/röst) 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för NSBF klubbarna blir 0 kronor även 2022. 
Mötesdeltagarna fastslog årsavgiften till 0 kr 2022. 
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22-45  Genomgång av motioner och propositioner som ska behandlar på SBF stämman 
 Proposition 1 Demokrati (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 1 
 
Proposition 2 Justering till Praxis (NSBF styrelse Tillstyrker)  
Mötet tillstyrker proposition 2 
 
Proposition 3 Effektivitet och modernt (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 3 
 
Proposition 4 Enligt tidigare stämmobeslut (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 4 
 
Proposition 5 Förändring av styrningsform för ökad effektivitet och flexibilitet. -Om motioner & 
etiknämnd (tidigare bestraffningsnämnd) (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 5 
 
Proposition 6 Domarutbildning ny struktur ny nivå (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 6 
 
Motion 1 Tävlingslicenser-Separerade licenser för varje tävlingsgren, pengar till elitverksamheten i 
respektive tävlingsgren. (NSBF styrelse Avslår). 
Mötet avslår motion 1 
 
Motion 2 50 och 60 klass på inomhus SM (NSBF styrelse Avslår). 
Mötet avslår motion 2, NSBF kommer hålla med SBF gällande förslag att det bör startas en utredning 
i denna fråga. 

 
22-46 Mötets avslut 

Ordförande för stämman Magnus Grabski tackade de avgående ledamöterna för deras engagemang i 

styrelsen, blombuketter sickade till dem. Tackade även alla mötesdeltagarna deltagarna för sitt 

deltagande på 2022 års stämma. 

 

Dalarna och Uppland 2022-03-31 

 

Ordförande för mötet Magnus Grabski  Vid protokollet PeO Gunnars  

 

Justerare Stefan Alveblad   Justerare Ehlina Åkesson 

Diskussioner/ info efter mötet. 

Cenneth Åhlund talade om bidrag som idrotts medel för utbildning, återstarts stöd, unga ledare, handslags 

medel, paraverksamhet rekrytering och bredd, kontakta Kaarina Saviluoto.  Det finns 400 000 i respektive RF-

SISU distrikt för att söka bidrag för toalett, eller andra byggaktiviteter som ger mer jämställdhet. Jakt SM 

saknar arrangör. Action utrustning just nu i Rättvik. Kostar 25 000 att köpa in, SBF ger ett bidrag på 10 000 om 

fler klubbar vill satsa på detta roliga event. https://www.bagskytte.se/Verksamhet/Actionarchery/  
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Årsmötesprotokoll 2022-03-31 via Cisco meeting 19:30. 
 
22-28 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av 2021 års 


årsrapporter insända via IOL till SBF. 
 


Från styrelsen PeO Gunnars, Kalle Hedlund, Magnus Grabski, Ylwa Woxmark, Mats Woxmark, Jan 
Welander, Lena Martinsson, Valerija Grigorjeva. Förhinder Sara Gretarsson.  
 
Gäst Cenneth Åhlund SBF 
 
Från klubbarna /röster 
BK Dalpilen: Anette Hedvall 5 röster. 
BSK Sturarna: Birgitta ”Gittan” Sundbaum 3 röster, Per Erik Åslund 2 röster, Ehlina Åkesson. 
Roslagens BK: Stefan Alveblad, 5 röster. 
Sigtuna BK: Svante Gustafsson 5 röster, Richard Svensson, Liselott Neuman. 
Leksands BK: Paul Raukas, 5 röster. 
Enköpings BK Valerija Grigorjeva. 
Totalt 25 röster 13 röster för majoritet. 


 
22-29 Fastställande av föredragningslista för stämman. 


Föredragningslistan fastslogs i sin helhet. 
 


22-30  Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Stämman har skickats till klubbarna och har varit synlig på hemsidan i en månad. Stämman fastslog 
att mötet är behörigt utlyst. 
 


22-31  Val av ordförande för stämman. 
Till ordförande för stämman valdes Magnus Grabski. 
 


22-32  Val av sekreterare för stämman. 
Till sekreterare för stämman valdes Per-Olov Gunnars. 
 


22-33  Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, samt val av erforderligt 
antal rösträknare. 
Till justerare och rösträknare för mötet valdes Stefan Alveblad & Ehlina Åkesson samt ordförande för 
mötet Magnus Grabski. 
 


22-34  Behandling av verksamhets-, revisor- och förvaltningsberättelse: 
a. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari till 31 december, Föredrogs av Magnus 
Grabski. Verksamhetsberättelsen godkändes, för verksamhetsåret 2021. 
b. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari till 31 december, Föredrogs av Kalle 
Hedlund. Förvaltningsberättelsen godkändes för verksamhetsåret 2021. 
c. SDF-revisorernas berättelse för tiden 1 januari till 31 december Föredrogs av Magnus Grabski 
Utsedd revisor Asti Grétarsson, tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar. 
 


22-35  Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning. 
Mötesdeltagarna, liksom utsedd revisor enligt revisionsberättelsen, gav styrelsen ansvarsfrihet för 
tiden som styrelsen har varit verksam. 
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22-36 Föredragning av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 


Budget föredrogs av Magnus Grabski. Godkändes av mötesdeltagarna. 
Verksamhetsplan föredrogs av Magnus Grabski. Godkändes av mötesdeltagarna. 
 


22-37 Val av ordföranden i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år. 
Till ordförande för NSBF på 1 år valdes Magnus Grabski, BSK Sturarna till 2023 
 


22-38  Val av övriga styrelseledamöter 
Mötesdeltagarna valde följande styrelseledamöter efter förslag från valberedningen. 
PeO Gunnars, BK Dalpilen, 2 år till 2024. 
Sara Grétarsson, BK Dalpilen, 2 år till 2024. 
Lena Martinsson, BSK Sturarna, 2 år till 2024. 
Clas Dahlén, BSK Sturarna, nyval till 2024. 
Liselott Neuman, Sigtuna BSK, fyllnadsval till 2023 
Rickard Svensson, Sigtuna BSK, fyllnadsval till 2023 
 


22-39 Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom SDF för en tid av 1 år. 
Till ordinarie revisor valdes Asti Grétarsson, BK Dalpilen.  
Till suppleant för honom valdes Svante Gustafsson, Sigtuna BK. 
 


22-40 Val av 3 ledamöter varav en sammankallande tillika ordförande till valberedningen för en tid av 1 
år. 
Till valberedningsledamöter valdes Svante Gustafsson till ordförande för valberedningen.  
Till övrig valberednings ledamöter valdes Ingrid Olofsson. Saknas från Dalarna. 
 


22-41 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBF-stämman. 
Styrelsen utser själva ombud till SBF Digitala stämma 9 april 2022. 


 
22-42 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-stämmor. 


Styrelsen utser själva representanter till RF-Sisu Upplands 7/4 - och RF-Sisu Dalarnas stämmor 26/4.  
 


22-43  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner inkomna 3 veckor före stämman. 
Inga propositioner eller motioner har inkommit. 
 


22-44 Fastställande av eventuell årsavgift till NSBF utifrån årets årsrapporter till SBF (300+50/röst) 
Styrelsen föreslår att årsavgiften för NSBF klubbarna blir 0 kronor även 2022. 
Mötesdeltagarna fastslog årsavgiften till 0 kr 2022. 
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22-45  Genomgång av motioner och propositioner som ska behandlar på SBF stämman 
 Proposition 1 Demokrati (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 1 
 
Proposition 2 Justering till Praxis (NSBF styrelse Tillstyrker)  
Mötet tillstyrker proposition 2 
 
Proposition 3 Effektivitet och modernt (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 3 
 
Proposition 4 Enligt tidigare stämmobeslut (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 4 
 
Proposition 5 Förändring av styrningsform för ökad effektivitet och flexibilitet. -Om motioner & 
etiknämnd (tidigare bestraffningsnämnd) (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 5 
 
Proposition 6 Domarutbildning ny struktur ny nivå (NSBF styrelse Tillstyrker). 
Mötet tillstyrker proposition 6 
 
Motion 1 Tävlingslicenser-Separerade licenser för varje tävlingsgren, pengar till elitverksamheten i 
respektive tävlingsgren. (NSBF styrelse Avslår). 
Mötet avslår motion 1 
 
Motion 2 50 och 60 klass på inomhus SM (NSBF styrelse Avslår). 
Mötet avslår motion 2, NSBF kommer hålla med SBF gällande förslag att det bör startas en utredning 
i denna fråga. 


 
22-46 Mötets avslut 


Ordförande för stämman Magnus Grabski tackade de avgående ledamöterna för deras engagemang i 


styrelsen, blombuketter sickade till dem. Tackade även alla mötesdeltagarna deltagarna för sitt 


deltagande på 2022 års stämma. 


 


Dalarna och Uppland 2022-03-31 


 


Ordförande för mötet Magnus Grabski  Vid protokollet PeO Gunnars  


 


Justerare Stefan Alveblad   Justerare Ehlina Åkesson 


Diskussioner/ info efter mötet. 


Cenneth Åhlund talade om bidrag som idrotts medel för utbildning, återstarts stöd, unga ledare, handslags 


medel, paraverksamhet rekrytering och bredd, kontakta Kaarina Saviluoto.  Det finns 400 000 i respektive RF-


SISU distrikt för att söka bidrag för toalett, eller andra byggaktiviteter som ger mer jämställdhet. Jakt SM 


saknar arrangör. Action utrustning just nu i Rättvik. Kostar 25 000 att köpa in, SBF ger ett bidrag på 10 000 om 


fler klubbar vill satsa på detta roliga event. https://www.bagskytte.se/Verksamhet/Actionarchery/  
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