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SVENSKA 

 

 
 

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
 

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 

AND 

FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L’ARC 

 
 
Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 
Tid 2008-02-01 kl. 17:00-18:00 till 2008-02-02 kl.12:00, med 

ajournering kl. 18:00 – 19:00. 
Plats Hotell Scandic Södertälje 
Närvarande Lars Liljenstolpe, ordf. t.o.m. §08-36, PeO Gunnars, Bo Palm, 

Kurt Lundgren, Peter Holt, Mats Engman, Mikael Boberg, 
Gullimar Åkerlund och Cenneth Åhlund 

Frånvarande  ungdomsrepr. Isabell Danielsson, ungdomsrepr. Brita Sjöö samt 
Jane Gyllhag 

   
 

§08-31 Öppnande Ordföranden Lars Liljenstolpe hälsade alla välkomna.  
 
§08-32 Val av sekr. Cenneth Åhlund utsågs som sekreterare för mötet 
 
§08-33 Justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats 

Engman. 
  
§08-34  Fastställande av dagordning.  

Beslutades att, efter tillägg av några punkter samt att möjliggöra 
omflyttningar under mötet godkänna dagordningen.  
       

§08-35 Föreg. protokoll  Beslutades att protokollet från 080121 fastställs. 
 
§08-36 Valberedningen a) Jan Ruthblad, ordf valberedningen, redogör för valberedningens 

arbetsgång inför stämman. Endast sex av 12 distrikt har lämnat in 
sina nomineringssvar. Valberedningen är ännu inte färdiga med sitt 
arbete inför stämman. 
b) Lars Liljenstolpe redogör för sitt ställningstagande då han inte 
fått det besked från valberedningen som han begärt. 
Lars avgår med omedelbar verkan som ordförande och ledamot ur 
styrelsen.   
 

Förste vice ordförande Bo Palm ajournerar mötet klockan 18:00 
 
Mötet återupptas av tf ordförande Bo Palm klockan 19:00 
 
§08-37 Skrivelser Skrivelse från Bo Carlsson, Skallsjö, angående licensers löptid, 

efter diskussion hanteras denna under regelfrågor. 
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§08-38 Bordlagda frågor a) HTU bordläggs 

b) Revidering av steg 1 och 2, bordläggs  
 

§08-39 Styrelsefrågor a) Beslutades att Årets ledare 2007 tilldelas Anders Fredriksson, 
Järnvägen och Eva Lundkvist, Umeå. Noteras skall också att 
antalet nomineringar var stort och kvaliteten mycket bra. 

  
Nattvila 
 
§08-39 forts b) Bågjakt, beslutades tillsätta arbetsgrupp bestående av Bo Palm, 

Berryl Arvehell, Norrköping och Tomas Johansson, Västerås. 
Mycket är ännu oklart med risken för licens och dess 
konsekvenser. 

 c) Stämman 2008, styrelsen påminns om Verksamhetsberättelsen. 
Annons är inlagd och bokslutet är under transport till revision. 

 d) SBF Handlingsplan bordläggs 
 
§08-40 Regelfrågor  a) Genomgång propositioner och motioner inför Stämman 2008.  

b) Domarutbildningen 28-29 mars i Södertälje.  
c) Dispenser, Huskvarna medges dispens för Älgmål vid sin 
tävling Älgjakten 2008 samt att BK Fjädern medges rätt att dela ut 
pris vid JSM även i klasser som bara är två startande. 

 
§08-41 Ekonomi Bordläggs 
 
§08-42 SDF-frågor a) Beslutades att Bo Palm besöker Skånes årsmöte. 
 b) Regionala konferenser bordläggs 
 
§08-43 Föreningsverksamhet 
 Bågskyttets dag bordläggs 
 
§08-44 Kansliet a) Svenska rekord fastställs enligt bilaga.  

b) Utmärkelser fastställs enligt bilaga. 
c) Skriftliga rapporter fastställs enligt bilaga.  
d) Västerorts HIK beviljas inträde i SBF 

  e) Tävlingsarrangörer fastställs enligt bilaga 
 
§08-45 IT-frågor a) Mikael Boberg informerar att vi kommer att byta e-post-

leverantör och han kommer med mer information till berörda.  
 b) Frågan om policy vid avslut av ledamot och vad som då gäller 

mail, web-plats osv. uppkom och Mikael uppdrogs att utforma ett 
förslag. 

. 
 
§08-46 Ungdom a) Inget nytt att rapportera om Bosönlägret. 
  b) NUM – bordläggs 

c) Cenneth Åhlund redogör för Ungdomsledamöternas 
arbetsuppdrag som kan innehålla NUM, regiondelsgruppernas 
kvalitet samt eventuellt YJC. 
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§08-47 Jämställdhet Möte i arbetsgruppen 9 februari 
  
§08-48 Tävlingsfrågor       Kurt Lundgren uppdrogs att gå vidare med förslagen till TO  
 
§08-49 Elit  Inget nytt att tillägga 
 
§08-50 Utbildning a) HTU bordläggs 
 b) Steg 1 och 2 bordläggs  
 c) FITA – bågskytteskola, beslutades att trycka upp ett antal för 

spridning bland ledare och tränare för översyn. 
 d) Tränarkonferensen blir under perioden 26 sep – 6 oktober.   
 
§08-51 Tidskriften Bågskytten 
 Inget nytt att informera om 
 
§08-52 Övrigt Beslutades att Mats Engman deltar i 3D-tourens årsmöte 
  
§08-53 Nästa möte Beslutades att nästa telefonmöte är den 19 februari 2008 klockan 

19.00. 
 
§08-54 Nästa möte Beslutades att nästa fysiska möte blir den 18-19 april 2008 i 

Södertälje 
 

 
§08-55 Mötet avslutas Tf Ordföranden avslutade mötet 
 
 

Nykvarn 5:e februari 2008 
 
 
 
Vid protokollet Cenneth Åhlund   
  
 
 
Justeras: Mats Engman Bo Palm, tf ordf. 
 
 
 
 
 
 
Svenska Bågskytteförbundet  Phone      +46 (0) 8 550 36 133 
Cenneth Åhlund  Cellphone +46 (0) 708 103 133 
Blåbärsvägen 3  Fax          +46 (0) 8 550 36 133 
155 31  NYKVARN  cenneth.ahlund@bagskytte.se 
www.bagskytte.se 


