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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2014-05-31..06-01 

Plats  Hotell Scandic Skogshöjd, Södertälje 

Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Mikael Öhlund, 

Peter Holt, Christina Priklonsky, Gullimar Åkerlund, Rolf 

Rönnlund, Per Bengtsson, och Cenneth Åhlund 

 

Adjungerad Kaarina Saviluoto närvarande på mötet under dag 1. 

 

 Förhindrad att närvara var Susanne Lundgren och Håkan 

Törnström(adj) 

   

   

§14-69 Öppnande  

Ordföranden Bo Palm hälsar välkommen  

 

 

§14-70 Val av sekreterare 

 Mikael Öhlund tills Cenneth Åhlund anländer 

 

 

§14-71 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kurt 

Lundgren 

  

§14-72 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

       
§14-73 Ekonomi 

a) Utfall följer budget 

b) Rolf Rönnlund lyfter frågan om det går att följa ekonomin för 

ledamöterna via bankkontot. Gullimar Åkerlund undersöker 

detta. 

§14-74 Kansliet 

 50 skyttar anmälda till NUM i Norge 

 

§14-75 Kommittéarbeten 

a) Föreningsavgift, bordläggs då under lag från stämman saknas i 

form av justerat protokoll samt att inte kommittén ännu är 

http://www.bagskytte.se/
mailto:cenneth.ahlund@bagskytte.se


SVENSKA    BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Svenska Bågskytteförbundet  Phone      +46 (0) 8 736 00 70 

Cenneth Åhlund  Cellphone +46 (0) 708 103 143 

Blåbärsvägen 3  www.bagskytte.se 
155 31  NYKVARN  cenneth.ahlund@bagskytte.se 

komplett. Representanter från Grimslöv, Strängnäs och 

Lindome ingår. Uppföljning sker via tfn eller mail till AU för 

att kunna bereda för ett beslut på septembermötet. 

 

§14-76 Övriga frågor  

a) Beslutar att godkänna den av GS:s given dispens för övergång 

från en klubb till en annan, under påbörjat tävlingsår, och är 

godkänt i de fall som berörs då det avser övergång till en 

nybildad förening, som inte var registrerad och godkänd vid 

tävlingstillfället. Det aktuella fallet rör några skyttar som bytt 

till Svea Oberoende Bågskyttar innan 2014-04-25.   

b) Beslutar att en speciellt framtagen Sverige-tröja får användas 

vid NUM 2014 och kommande år tills annat meddelas. 

Skyttens klubb skall dock godkänna om avsteg får göras från 

klubbens eventuella egna regler. Kostnaden subventioneras 

något, för de aktuella skyttarna, med Förbundsmedlen inom 

Idrottslyftet.  

c) Beslutar att godkänna Juniorlandslagets klädpolicy. Peter Holt 

får i uppdrag att tillsammans med Regelkommittén justera 

regelverket så det inte uppstår en konflikt. 

d) Beslutar att uppvakta, EM/VM, WG och OS-medaljörer med 

blommor, via bud till hemmet eller via klubb om inget annat 

meddelas vid respektive tillfälle. 

e) Gullimar Åkerlund får i uppdrag att ta fram en inbjudan inför 

kommande tränarkonferens. 

f) Peter Holt redogjorde för de uppslag till propositioner som nu 

föreligger och ber styrelsen tänka genom i god tid innan 

septembermötet så att allt hinner behandlas på rätt sätt. 

g) Beslutar att ordet handikapp ersätts med texten för ”personer 

med funktionsnedsättning” i regelboken där så är lämpligt och 

”para” där så är lämpligt. 

 

Avbrott för ”sommarmötesdiskussion” i aktuella frågor och framtid 

Mötet upptas söndag morgon. 

 

h) Genomgång av verksamhetsplanen sker efter att alla 

”sommarmötespunkter” gåtts genom. Diskussion uppkommer 

om arbetsinnehållet i vissa ledamöters roll, varför berörda 

ledamöter ombeds gå genom och föreslå hur rollen bör vara 

beskriven och därefter formulera de verksamhetsmål och 

åtgärder som skall gälla i vår kommande verksamhetsplan. 
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i) Cenneth Åhlund får i uppdrag att uppdatera verksamhetsplanen 

med de mest uppenbara behoven. 

j) AU får i uppdrag at arbeta fram verksamhetsmålen för 

Sportkommittén och Elitutveckling. 

k) Peo Gunnars uppmärksammar att ”Distriktssidan” på 

www.bagskytte.se har tappat mycket innehåll. Cenneth 

undersöker vad som hänt och återkommer till Peo. 

 

§14-77 Nästa möte  

Ordinarie styrelsemöten 26-27/9 i Eskilstuna, 29-30/11 i 

Stockholm, 30-31/1 i Uppsala och 17-18/4 i Örebro.  

Förbundsstämma för 2015 den 19/4 i Örebro.   

 

§14-78 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

 

Södertälje 2014-04-27 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund Mikael Öhlund 

  

  

 

 

Justeras: Kurt Lundgren Bo Palm, ordf 

 

Detta är en kopia på justerat original 
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