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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 2008-04-02 kl. 19:00-21:00. 
Plats Telefonmöte 
Närvarande PeO Gunnars, Bo Palm, Kurt Lundgren, Peter Holt, Mats 

Engman, Mikael Boberg, Gullimar Åkerlund, Brita Sjöö, Jane 
Gyllhag, Isabell Danielsson och Cenneth Åhlund 

 
§08-78 Öppnande Tf ordföranden Bo Palm hälsade alla välkomna.  
 
§08-79 Val av sekr. Cenneth Åhlund utsågs som sekreterare för mötet 
 
§08-80 Justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kurt 

Lundgren. 
  
§08-81  Fastställande av dagordning.  

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

§08-82 Föreg. protokoll  Protokollen från 2008-02-01..02 och 2008-02-19 fastställdes. 
 
 
§08-83 Bordlagda frågor a) Dispensansökan från Morgan Lundin tas upp nedan 

b) NUM, Jane Gyllhag tillsammans med Gullimar Åkerlund tar 
fram kostnadsberäkningar och gör annonsunderlag till Bågskytten. 
 

§08-84 Regelfrågor a) Peter Holt redogör för genomförd domarkurs, 19 deltagare. 
Peter har ambition att genomföra en kurs per år och där domarna 
skall medverka på minst en vartannat år. De nationella domare 
som ej kunde medverka kommer brevledes få komplettera sin 
kunskap.  
b) Claes Colmeus är nästan kar med översättningen av FITA:s 
regelbok. 
c) Beslutades publicera nya redaktionella ändringar 

  
§08-85 Styrelsefrågor a) Beslutades att styrelsen skall vara representerad vid EMG i 

Malmö, vem som skall utses bordläggs till efter stämman.  
 b) Cenneth Åhlund redogör för underlaget för att på särskilt 

anställningsstöd anställa Kerstin Forsman på kansliet. Beslutades 
att Cenneth Åhlund tillsammans med Gullimar Åkerlund den 13 
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maj, enligt regler för detta, anställa Kerstin. Finansieras genom att 
ta av Idrottslyftets centrala medel.  

 c) Bo Palm redogör för det möte arbetsgruppen, gällande Bågjakt, 
haft med Naturvårdsverket den 2 april. Naturvårdsverkets 
handläggare bedömer risken för licens som obefintlig vilket skiljer 
sig från andra signaler som arbetsgruppen erhållit. 

 
§08-86 Kansliet a) Svenska rekord fastställdes enligt bilaga. 
 b) Rapporter fastställdes enligt bilaga. 
 c) Den nya klubben NSIAB.COM/BK beviljades inträde i 

förbundet och kommer tillhöra Västkustens BF. 
 d) Dispensansökan från Morgan Lundin, fd BK Gripen, godkändes 

och han kan nu skjuta för den nybildade klubben 
NSIAB.COM/BK 

  
§08-87 Ekonomi Bokslutet överlämnas i stort sett klart och kommer att vara klart 

senast i nästkommande vecka. 
 
§08-88 Förbundsstämma a) Beslutades att Cenneth Åhlund införskaffar 

avtackningspresenter till avgående styrelseledamöter och revisor.  
 b) Anmälningar har kommit in från nästan alla distrikt, påminnelse 

går ut till de saknade. 
 c) Program för konferens görs av Bo Palm, Kurt Lundgren, Peo 

Gunnars och Peter Holt. 
 d) Inbjudan att medverka på Södertäljes BF 60 års jubileum där 

Cenneth Åhlund deltar från styrelsen. 
 
§08-89 Regionala konferenser och tränarkonferenser 

Bordläggs i väntan på mer information.  
 
§08-90 Föreningsverksamhet 

a) Bågskyttets dag, Mats Engman är försenad pga. datakrasch i 
arbetet att ta fram ett koncept och material för Bågskyttes dag 
som kan användas av föreningar vid bågskytteaktiviteter. 

 
§08-91 IT-frågor a) Arbetet med byte av IT-leverantör fortskrider 
 b) Mikael Boberg rapporterar att förslag för IT-policyn är klart. 
 c) Mikael Boberg rapporterar att policy för rutin vid datorstöld är 

klart. 
  
§08-92 Elit Nytt avtal skall slutas med Olofströms kommun gällande 

Gymnasiet. 
 
§08-93 Tävlingsfrågor a) SM-status för Allsvenskan bordläggs  
 b) Beslutades att Kurt Lundgren kompletterar vagnens innehåll 

med nödvändiga domarvästar och TO-jackor. 
 
§08-94 Jämställdhet Inget att rapportera.  
 
§08-95 Bågskytten Inget att rapportera. 
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§08-96 Ungdom Inget att rapportera. 
 
§08-97 Utbildning Inget att rapportera. 

 
§08-98 Nästa möte Nästa möte är, enligt tidigare beslut, den 18 april 2008 klockan 

17.00 i Södertälje. 
 
§08-99 Mötet avslutas Tf Ordföranden avslutade mötet 
 
 

Nykvarn 14:e april 2008 
 
 
 
Vid protokollet Cenneth Åhlund   
  
 
 
Justeras: Kurt Lundgren  Bo Palm, tf ordf. 
 
 
Detta är en elektronisk kopia av justerat och fastställt original 
 
 
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 


