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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2016-03-07 

Plats  Telefonmöte 

Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Peter Holt, Rolf 

Rönnlund, Rolf Volungholen, Christina Priklonsky och Cenneth 

Åhlund  

Anmält förhinder Ellinor Ryrå och Susanne Lundgren  

   

§16-16 Öppnande  

Ordföranden Bo Palm hälsar välkommen  

 

§16-17 Val av mötesordförande 

  Bo Palm  

 

§16-17b Val av sekreterare 

 Cenneth Åhlund  

 

§16-18 Justeringsperson  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kicki 

Priklonsky  

 

§16-19 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

 

§16-20 Propositioner och motioner 

Peter redogjorde för respektive proposition och motion och 

mötet enades om respektive yttrande 

 

§16-21 Verksamhet styrelsen  

a) Cenneth påminner om verksamhetsplanen 

b) Cenneth tillsammans med Kicki och Rolf V tar fram en plan 

för regionala konferenser i höst inför kommande styrelsemöte 

c) Beslutar att av AU föreslaget sommarmöte utgår pga tidsbrist i 

kalendern för många  
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d) Bo redogör för tänkt agenda på konferensen inför stämman, 

fastställs på styrelsemötet innan 

 

§16-22 Övrigt 

a) Kurt redogör för läget inför stundande JSM med stort 

deltagarantal, kan också meddela att JSM ute är klart för både 

2017 och 2018, Uppsala respektive Oskarshamn/Vetlanda. 

b) Diskussion om behovet av en kommunikationsplan, Cenneth 

uppdrogs att ta fram ett förslag.  

c) Peo redogör för överklagandet vid SM i Falun till SDF, skytten 

nöjd med SDF:s svar. Förbundsstyrelsen beslutar att ersätta 

berörd skytt för de kostnader denne haft.  

Diskuterades behovet av en tydligare instruktion till en jury hur 

denna ska hantera protester för att vara giltiga, vem(endast 

berörda och lagledare) som får avge protest och vilka som får 

ta beslut(ex jäv). Vi måste också lära alla, domare, ledare och 

skyttar att man måste se till en regels förarbeten eller 

intentioner för att kunna ta rätt beslut. 

 

§16-23 Nästa möte 

  2-23/4 Scandic Norrköping Norr med efterföljande 

förbundsstämma 24/4  

 

§16-24 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

Stockholm 2016-03-07 

 Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Bo Palm, ordf  Kicki Priklonsky 
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