
SVENSKA    BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 

AND 

WORLD ARCHERY 

 
 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2013-09-27 kl 18:00 – 2013-09-28 kl 12:00 

Plats  Bolinder Munktell, hotell, Eskilstuna 

Närvarande Leif Danielsson v.ordf, Mikael Öhlund, Kurt Lundgren, Monica Bjerendal, Rolf Rönnlund, PeO Gunnars, Marcus 

Lagneholt, Kaarina Saviluoto och Peter Holt från 20.00 

 

Anmäld frånvaro: Bo Palm, Cenneth Åhlund, och Gullimar Åkerlund (WA-kongress) samt Håkan Törnström 

 

  

  

§13-83 Öppnande  

 V.ordföranden Leif Danielsson öppnar mötet och hälsar välkommen  

 

§13-84 Sekreterare 

  Till sekreterare för mötet utses Kurt Lundgren 

 

 

§13-85 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per Bengtsson 

  

§13-86 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen efter ändrad turordning. 
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§13-87 Ekonomi 

a)  Uppföljning, visar att balans råder. 

 

 

§13-88 Kansliet 

a) Svenska rekord fastställdes enligt bilaga, med justering av datum, samt avstånd för Ludvig Flinks rekord 

b) Utmärkelser fanns inte några sökta denna gång 

c) Tävlingsprogram för våren 2014, mötet fastslog och godkände förslaget.  

d) Till RF:s högsta utmärkelse, beslöts och uppdrogs till kansliet, att göra ansökan för Inger Gustavsson och Lars 

Liljenstolpe, båda Strängnäs BK, samt Bo Palm och Leif Danielsson, från SBF. 

e) Tävlingskalendern, önskemål har framförts om att, på fotot ska om möjligt anges ort/tävlingsnamn/personnamn 

eller liknande, uppdrogs åt kansliet att till nästa utgåva försöka ordna det  

 

 

§13-89 Styrelsens verksamhetsområden 

a) Bågskyttens Framtid, arbetsgrupp är bildad, sammankallande är Mikael Svan, Bo Palm ingår också 

b)  SBF:75 år 2015, arbetsgrupp är bildad och leds av Bo Palm. Ingår där gör också Lennart Mattsson, Lindome 

Dessutom ingår Bågskytte-Akademien, som har sitt sammanträde den 5-6/10 2013 

c) Verksamhetsplanen, Är för kortsiktig nu, borde vara i två steg, vad vill vi två år framåt? och sedan,  

Vad vill vi, de nästa 3-10 åren framåt? 

Framtidsfrågor måste lyftas fram ytterligare. 
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§ 13-90 I-T frågor 

a) IANSEO, Mikael Öhlund beskriver och redovisar på ett lysande sätt besöket i Italien tillsammans med Fredrik 

Larsson, Linköping, deras positiva inställning till systemet och de språkförbistringar som kan uppstå i och med de 

italienska begreppen i systemet. 

Flera arrangörer har använt systemet bland annat Bollnäs, Motala och under SM-veckan i Östergötland, med 

ganska bra resultat, dock med en viss handpåläggning. Även under 3D-SM i Oskarshamn fungerade systemet 

skapligt 

Däremot fungerade det dåligt på NUM, av olika orsaker. 

Sammanfattningsvis, så, råder och föreslår Mikael att: SBF upprättar en DATABAS, och följer Italiens upplägg, 

med att användandet är frivilligt, Redogjorde över ev. förändring av klassbeteckningarna. 

Och att rapportering bör/ska ske enligt ett fastställt redovisningsformulär, från SBF? 

b) ”W-disken”, vår gemensamma plattform, har havererat, Mikael undersöker om det går att rädda den över till en 

mer tillförlitlig källa, Mikael undersöker SBF:s behov 

c) Mikael och Cenneth har varit på information hos RF ang. IdrottOnline och PUL. 

Även här rekommenderas att SBF lägger upp en egen DATABAS 

d) Sociala medier, vilka ska vi använda oss av? Hur vill vi använda oss av sociala medier, och hur vill vi uppfattas 

genom dessa medier? Mikael tar fram förslag till nästa möte. FACEBOK: Vad vill Vi, Målsättning? 

Mikael tar fram förslag till nästa möte. 
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 §13-91 Ungdomsverksamhet 

a) Plattformsutbildning, i första hand för kommande ungdomstränare, redogjorde Per Bengtsson för, och skissar på 

en utgåva snarast.  Cenneth Åhlund har ställt en förfrågan ifall vi kan börja arrangera SISU:s Plattformsutbildning 

riktat mot bågskytteklubbar, eftersom Per Bengtsson är certifierad Plattformsutbildare inom SISU Östergötland. 

Förfrågan behöver ställas till SISU i respektive distrikt ifall de kan tänka sig att använda sig av Per Bengtsson 

även i sitt distrikt. CÅ jobbar vidare med denna önskan. 

b) Om ungdomsgruppers olika träningsmetoder, ”SBF:s Youth Camp”, startar Per upp med redan i höst i Ö.a 

Svealand. Den 12/10-13. SBF Ungdom drar under hösten 2013 igång ett träningskoncept kallat SBF Youth Camp  

(SYC) riktat mot skyttar födda 1998-2001, där man samtidigt ska utveckla samarbetet mellan skytten, föräldrarna 

och tränarna. SYC startar tillsammans med Östra Svealands BF den 12/10 2013. 

c) Bästa Juniorklubbspris inne och ute, redovisade Kurt, dessutom om ett liknande nytt, uppsatt i år för 3D. 

d) NUM 2014 kommer att gå i Surnadal i Norge, och blir en vecka med blandade idrotter, Per undersöker om en ev. 

gemensam bussresa till NUM. 

 

Mötet tar nattvila 

 

§13-92 Stadgar, bestämmelser och domarfrågor 

a) Nya domarboken, beräknas klar under hösten, beroende på WA.s beslut 

b) Peter presenterade avtal med SAU, Svenska Armborst Unionen,  

Mötet beslöt att godkänna avtalet med SAU. 

c) Domarutbildning/Nordisk, i Köpenhamn den 23-24 nov. 2013. Bråttom med anmälan, senast 15 okt. 

Beslöts att Peter åker, och tillfrågar Peter Sjöborg och/eller Liselott Andersson som ytterligare deltagare. 
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d) Tekniska Ombud (TO),  Kurt efterlyser en ev. speciell utbildning för T.O., kanske med ett särskilt kort? Detta för 

att höja standarden på både T.O. och våra SM. Kanske behövs en  mindre TO-grupp? 

Uppdrogs till Kurt att finna en ev. lösning.  

      

§13-93 Utbildning och handikapp 

a) PeO redogjorde för den kommande Förenings och distriktsutvecklingskonferensens program och upplägg 

tillsammans med Rolf och Monica, som också visade ett bildspel. 

Medverkan blir från såväl SISU som RF. 

 

§13-94 Tävlingar 

a) SM 2014, Kurt redovisar att alla SM är planlagda och klara, väntar bara på klartecken från Huskvarna 

b) Dispens har getts till Strängnäs för JSM, om att skjuta fredag, lördag o söndag, pga. liten hall 

c) Klassikern 2013, 106 st. har klarat den fördelade på 68 Jun. och 38 Sen. 

d) 2013-14 års allsvenska, 13 st. lag anmälda hittills, sista dag den 15/10 

e) Rapporter från JSM i tavla, SM tavla, 3D-SM, Jakt-SM har inkommit 

Däremot saknas från NUM och JSM Jakt o Fält 

f) Vägskyltar till tävlingar, har framtagits via Ulrika på TAG tillsammans med GS, och visades 

Beslöts att visa på konferensen, skyltar och ställ är tänkt säljas i 10-pack, till ett c:a pris på 800-1000:-/paket 

Mottogs positivt av styrelsen 

 

§13-95 Information och marknadsfrågor 

 

a) SBF:s nya jackor och V-ringade tröja har utlämnats till styrelsen, genom Ulrika Sjöwall på Tag Reklams förtjänst. 
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Snygga och sköna . Vi diskuterade vilken logga vi ska använda oss av och vid vilka tillfällen. IT fick i uppdrag att 

skissa på en grafisk profil i samband med arbetet med sociala medier. Skulle det ev. varit SBF:s logga också? 

 

 

§13-96  Övriga frågor 

      Praktiska saker inför konferensen diskuterades 

 

§13-97  Nästa möte  

Styrelsemöte 30/11 2013, Scandic Hasselbacken, Stockholm 

§13-98  Avslutning 

  v.Ordf. Leif Danielsson avlutar mötet och tackar för idag. 

  

    

 

Eskilstuna 2013-09-28 

  Vid protokollet  

 

 

Kurt Lundgren 

  

 

 

Justeras: Per Bengtsson  Leif Danielsson v.ordf. 


