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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 2008-02-19 kl. 19:00-21:00. 
Plats Telefonmöte 
Närvarande PeO Gunnars, Bo Palm, Kurt Lundgren, Peter Holt, Mats 

Engman, Mikael Boberg, Gullimar Åkerlund, Brita Sjöö 
ungdomsrepr., Jane Gyllhag och Cenneth Åhlund 

Frånvarande  Isabell Danielsson, ungdomsrepr.   
 

§08-55 Öppnande Tf ordföranden Bo Palm hälsade alla välkomna.  
 
§08-56 Val av sekr. Cenneth Åhlund utsågs som sekreterare för mötet 
 
§08-57 Justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter 

Holt. 
  
§08-58  Fastställande av dagordning.  

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

§08-59 Föreg. protokoll  Bordlägges till nästa möte. 
 
 
§08-60 Bordlagda frågor a) HTU tas upp nedan 

b) Revidering av steg 1 och 2, tas upp nedan 
c) SBF handlingsplan tas upp nedan 
d) Ekonomi tas upp nedan 
e) Regional konferenser tas up nedan 
f) Bågskyttets dag tas upp nedan 
g) NUM tas upp nedan 
 

§08-61 Regelfrågor a) Beslutades att redaktionella ändringar enligt presenterat 
dokument skall publiceras på hemsidan. Beslutades att godkänna 
arbetet med motioner och propositioner och publicera dessa inför 
stämman enligt presenterat dokument.  

 b) Nationella domarutbildningen, anmälningar har kommit in men 
saknas nog några ännu. 

 c) Dispensansökningar och frågor 
 i) från skytt att byta förening under påbörjad säsong till förmån för 

nystartad förening, beslutades bordlägga frågan i positiv anda 
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tillsammans med förhandsbesked, genom GS, tills den nya 
föreningen är registrerad och godkänd. 

 ii) Fråga om möjlighet att slå svenskt rekord i flera klasser än sin 
egen, är endast möjligt i egen klass och i den klass man för dagen 
ställer upp. Peter Holt besvarar frågan. 

 iii) Fråga om att få skjuta med vikt på bågarm för att undvika 
skakningar som följd av sjukdomsbehandling. Beslutades att 
bevilja dispens i avvaktan på FITA:s syn. Peter Holt besvarar. 

 
§08-62 Styrelsefrågor a) SBF handlingsplan, beslutades att den tillsammans med budget 

ligger till grund för verksamheten och inte behöver tas upp 
ytterliggare om inget inträffar som kräver ett förändrat beslut. 

 b) Delegationslistan, ingen förändring förelåg 
c) Bo Palm redogör för det telefonmöte arbetsgruppen angående 
eventuell lagändring för bågjakt haft den 17 februari.  

 d) Bo Palm meddelar att ny tid för besök av Skåne blir den 15 
april. 

 
§08-63 Ekonomi Bokslutet överlämnas till revisor denna vecka. 
 
§08-64 Förbundsstämma a) Allt går enligt plan rapporterar Gullimar Åkerlund med annons 

och bokningar 
 b) Arbetet med verksamhetsberättelsen går enligt plan rapporterar 

Gullimar Åkerlund. 
 
§08-65 SDF-frågor  a) Arbetet ligger lågt med regionala konferenserna då alla detaljer 

runt intilliggande tränarkonferenser ännu inte är på plats.  
b) Tränarkonferensen genomförs 28 september i 
Stockholmsområdet, 1 oktober i Sundsvall samt 4 oktober i 
Göteborgsområdet. Till konferensen kommer alla aktiva tränare 
inbjudas (klubb till landslag) och landslagskonstellationer. Fokus 
kommer att ligga på olympiskt skytte. 

 
§08-66 Föreningsverksamhet 

a) Bågskyttets dag, Mats Engman informerar att det kommer tas 
fram ett koncept och material för Bågskyttes dag som kan 
användas av föreningar vid bågskytteaktiviteter. 

b) Licensbortfallet, beslutades att så fort tid medges att diskutera 
tillväxt inom svenskt bågskytte och åtgärder där för. 

c) Mats Engman representerar styrelsen vid 3D-tourens årsmöte. 
 
§08-67 Kansliet a) Inga skrivelser förelåg. 
 b) Inga svenska rekord förelåg. 
 c) Inga utmärkelser förelåg. 
 d) Inga rapporter förelåg. 
 
§08-68 IT-frågor a) Arbetet med byte av IT-leverantör fortskrider 
 b) Mikael Boberg rapporterar att förslag för IT-policyn snart är 

klar. 
 c) Mikael Boberg rapporterar att policy för rutin vid datorstöld 

skall tas fram. 
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§08-69 Tävlingsfrågor a) TO tillsatta förutom jakt- och 3D-SM för 2008-02-28 
 b) Allsvenskan är klar för final i Eskilstuna. 
 
§08-70 Elit Inget att rapportera  
 
§08-71 Jämställdhet Nytt möte skall genomföras i arbetsgruppen.  
 
§08-72 Bågskytten Bo Palm redogör för kommande nummer av . 
 
§08-73 Ungdom a) 35 skyttar till Bosönlägret. 
  b) NUM – bordläggs 
 
§08-74 Utbildning a) HTU – läggs åt sidan tills vi har underlag för ny kurs. 

b) Revidering av steg 1 och 2 – läggs åt sidan till efter 
tränarkonferensen genomförts. 
 

§08-75 Övrigt a) SM i Eskilstuna, styrelsen representeras av Bo Palm och Kurt 
Lundgren 

   
§08-76 Nästa möte Beslutades att nästa telefonmöte är den 2 april 2008 klockan 19.00. 
 
§08-77 Mötet avslutas Tf Ordföranden avslutade mötet 
 
 

Nykvarn 28:e februari 2008 
 
 
 
Vid protokollet Cenneth Åhlund   
  
 
 
Justeras: Peter Holt Bo Palm, tf ordf. 
 
 
Detta är en elektronisk kopia av justerat och fastställt original, 080402 
 
 
 
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 


