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Plats  Scandic Opalen Göteborg 

Närvarande Leif Danielsson ordf, Kurt Lundgren, Bo Palm, Peter Holt, 

Cenneth Åhlund, Monica Bjerendal, Jane Gyllhag, Rolf Rönnlund, 

PeO Gunnars, Per Andersson, Kaarina Saviluoto(1/12), Håkan 

Törnström(1/12) och Gullimar Åkerlund. 

 

Anmäld frånvaro Marcus Lagneholt, 

 

  

  

§12-76 Öppnande  

Ordföranden Leif Danielsson öppnar mötet och hälsar välkommen  

 

§12-77 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rolf 

Rönnlund 

  

§12-78 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen efter ändrad turordning. 

 

§12-79 Ekonomi 

Utfallet följer budget per 30 november. 

 

§12-80 Verksamhetsplan 

a) Cenneth Åhlund presenterar ett förslag från Leif Mercusson, 

Linnéuniversitetet, på hur en v-plan skulle kunna utformas på 

ett annat sätt än den vanliga, baserad helt på visionen. 

b) Genomgång av v-planen för 2013 och fastställande av 

densamma. 

 

§12-81 Klassutredningen, ”prop 12” 

Bo Palm redogör för arbetsgruppens resultat. Styrelsens samlade 

mening var, efter att frågan ventilerats väl, att huvuddelen av 

förslaget med klasser, A och B-klass på frivillig bas, på nationella 

tävlingar exkl mästerskap, med A-klass på WA-avstånd och B på 

kortare alternativ där så är möjligt, är bra. Däremot var mötet 

mycket starkt kritiskt till de förändringar som föreslås i 10-klassen 

som skulle göras könsneutral och slås ihop skjutstilsmässigt.  
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Arbetsgruppen och distriktsordföranden inbjuds till Örebro den 26 

januari för genomgång. 

 

§12-82 Utbildning och handikapp 

a) Gullimar informerar om Handikappspelen 2014 som vi blivit 

inbjudna att delta på. 

b) Leif Danielsson och Bo Palm besöker den 11 dec Södra Närkes 

Utbildningsförbund som ansöker om en NIU-utbildning från 

2013 

 

§12-83 Elit  

a) En diskussion om hur Sportchefen ska ersättas bordläggs tills 

läget klarnar för bl.a. vad SOK säger på mötet den 10 

december 

b) Gullimar Åkerlund redogör för den Bruttogrupp, från vilken ett 

landslag tas ut, som finns, men som kan göras tydligare för 

alla. Ett föräldrainitiativ till en satsning inför OS 2016-2020 

har tagits och ser lovande ut. 

 

 

§12-84 Styrelsens ansvarsområden 

a) Styrelsen uppmanar kansliet att påminna om nomineringen till 

Årets ledare.  

b) Styrelsen beslutar att som tack för den stora hjälp Claes 

Colmeus ger i form av översättningar inbjuda honom till 

Förbundsstämman 2013.  

c) Styrelsen beslutar att sända fyra personer till NBU-mötet pga. 

generationsväxlingen i kommande styrelsen. 

 

 

§12-85 Kansliet  

a) Idrottslyftet beslutar styrelsen ska kunna finansiera CM 1 och 2 

för de tränare som registrerats som godkända i IdrottOnline. 

§12-86 Ungdomsverksamhet 

a) NUM 2013 går i Finland, diskuterades om kostnaden och tider 

för en buss från Sverige. Styrelsen beslutar att avsätta pengar i 

budget för en buss, men enligt principen först till kvarn. 

b) Cenneth Åhlund förslår att landsdelsgrupperna övergår till Elit 

då det är de som sätter reglerna för vad som krävs för att 

komma med i grupperna och att vara kvar i de samma. 
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§12-87 Regler och stadgar 

Peter Holt redogjorde för de får förslag till propositioner som 

inkommit från styrelsens ledamöter. Betonade också tidsaspekten 

för att kunna förbereda den tänkta prop-12-propositionen inför 

stämman. 

 

 

 

 

§12-88 Övriga frågor 

a) Tävlingsprogrammet för 2013 fastställs, rekordmånga tävlingar 

enligt Gullimar Åkerlund 

b) Personnummer kan läggas in felaktigt i IdrottOnline för 

individer under 18 år då de inte kontrolleras mot 

Folkbokföringen. När så upptäcks kontaktar man RF. 

c) Allsvenskan rekordstor denna säsong, 21 lag. Finalen kommer 

att avgöras i Eskilstuna den 6 april. 

d) Beslutar att kansliet och ordföranden kan placera en del av de 

likvida medlen, som inte används löpande, i obligationer. 

e) Kurt Lundgren informerar om att SM-arrangörer för 2013 är 

komplett och för 2014 saknas enbart jakt-arrangör. 

 

 

§12-89 Nästa möte  

  Örebro Scandic Väst, 2013-01-25..26 

  Förbundsstämma Örebro Scandic Väst, 2013-04-21  

 

 

Örebro 2012-12-02 

  Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund  

 

 

Justeras: Rolf Rönnlund  Leif Danielsson ordf 

 

 

 

Detta är en kopia av justerat protokoll 


