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Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid 2013-02-18 kl 20.00 – 22.00 återupptaget 2013-02-20 kl 20.00-

21.30 

Plats  Telefonmöte 

Närvarande Kurt Lundgren, Bo Palm, Cenneth Åhlund, Monica Bjerendal, 

Jane Gyllhag, Rolf Rönnlund, PeO Gunnars, Per Andersson och 

Gullimar Åkerlund(2013-02-18) och Peter Holt  

 

Anmäld frånvaro 2013-02-18 och 2013-02-20 ; Leif Danielsson 

ordf, 

 Anmäld frånvaro 2013-02-20; Gullimar Åkerlund 

 

  

§13-16 Öppnande  

Tf Ordföranden Bo Palm öppnar mötet och hälsar välkommen  

 

§13-17 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Holt 

  

§13-18 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen efter ändrad turordning. 

 

§13-19 Ekonomi 

Bokslutet revideras under vecka 10. 

 

§13-20 Stadgar, bestämmelser och domarfrågor 

a) Genomgång av framlagda förslag till propositioner. Efter 

diskussion enades styrelsen om vilka som skall läggas fram 

och att Peter Holt och Cenneth Åhlund får i uppdrag att putsa 

på texten i dem.. Peter Holt reserverar sig angående ”propp 12 

utredningen” med invändningen att det ”stängs ute” skyttar 

från mästerskap med föreslagen proposition, ex de mellan 20-

39 som inte är elit, de långbågeskyttar i 3D som inte skjuter 

träpil osv.  

Bo Palm reserverar sig för beslutet mot förslaget att föreslå allt 

för stora förändringar i den så kallade ”prop 12-utredningen” 

vilket innebär att den proposition som kommer att läggas 

skiljer sig för mycket åt i förhållande till arbetsgruppens 

förslag.  

Mötet ajourneras till 2013-02-20 
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Mötet återupptas 2013-02-20 kl 20:00 

 

§13-21 Styrelsens ansvarsområden 

a) Beslutar att ge Anna Flink, Luleå, fullmakt att sluta avtal med 

sponsorer för landslagen, fullmakten gäller t o m 

förbundsstämman och kan sedan förlängas årsvis. 

b) Diskuterades Sportkommitténs(SK) och 

Juniorlandslagsledningen förslag på ny logga för 

juniorlandslaget. Flera synpunkter bör beaktas, skall vi ha olika 

logga i SBF, Junior resp seniorlandslag? Bör vi byta logga så 

att den loggan SBF har även kan representera våra landslag? 

Diskussion också om användandet av ”lilla riksvapnet” vilket 

kommit till kännedom inte är tillåtet att använda utan tillstånd. 

Cenneth Åhlund sänder fråga till ansvarig myndighet. Bo Palm 

för upp övriga synpunkter med SK. 

c) Beslutar att Bo Palm kan gå vidare med diskussion med 

arbetsförmedlingen om anställning av kanslist i Sörberge, 

förutsatt att de kalkyler som presenterats håller vilka visar på 

en noll-kostnad över två år, samt att ingen fortsättning utlovas 

efter de två åren. 

 

§13-22 Konstitution av styrelsen 

 

a) Bo Palm utses till personalansvarig  

b) Vice Ordföranden Bo Palm utses till firmatecknare, avtal, 

kontrakt och vissa förbundsofficiella brev. 

 

§13-23 Övriga frågor 

a) Tekniskt Ombud behövs ej på Swedish Open(SO), däremot 

krävs det att styrelsen kan bevaka vilka arrangörer som får 

godkänt att söka ett SO då ett bra svenskt arrangörsrykte 

snabbt kan förstöras om ett SO inte blir genomfört på ett 

tillfredsställande vis. 

b) Cenneth Åhlund ges i uppdrag att sondera terrängen för ett 

tätare samarbete med SFSF. 

 

§13-24 Nästa möte  

  Telefonmöte med anledning av propositioner 2013-xx-xx 

  Örebro Scandic Väst, 2013-04-19..20 
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  Förbundsstämma Örebro Scandic Väst, 2013-04-21  

 

 

Nykvarn 2013-02-20 

  Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund  

 

 

Justeras: Peter Holt  Bo Palm tf ordf 

 

Detta är en kopia på justerat original 

 


