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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 2008-04-18 kl. 17:00 till 2008-04-19 kl.12:00, med ajournering 

för nattvila. 
Plats Hotell Scandic Södertälje 
Närvarande PeO Gunnars, Bo Palm, Kurt Lundgren, Peter Holt, Mats 

Engman, Mikael Boberg, Jane Gyllhag, Gullimar Åkerlund och 
Cenneth Åhlund 

Frånvarande  ungdomsrepr. Isabell Danielsson, och ungdomsrepr. Brita Sjöö
  

 
§08-100 Öppnande Ordföranden Bo Palm hälsade alla välkomna.  
 
§08-101 Val av sekr. Cenneth Åhlund utsågs som sekreterare för mötet 
 
§08-102 Justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peo 

Gunnars. 
  
§08-103  Fastställande av dagordning.  

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

§08-104 Föreg. protokoll  Bordläggs till nästa möte. 
 
§08-105 Bordlagda frågor Placeras under respektive punkt 

a) Regionala och tränarkonferenser 
b) Avtal RIG, Olofström 
c) SM-status för Allsvenskan 

 
§08-106 Regelfrågor Översättning FITA-regelbok är klar frö publiceringen efter stort 

arbete av Claes Colmeus. 
 
§08-107 Styrelsefrågor a) representant på EMG 2008, bordläggs till ny styrelse är vald. 
 b) Beslutades anställa Kerstin Forsman på särskilt lönebidrag via 

Arbetsförmedlingen per den 13 maj 2008, total kostnad för 12 
månader, beräknas bli 65 000 kr. 

 c) Delegationslistan oförändrad. 
 d) Bo Palm informerar om det senaste i Bågjaktsfrågan, en 

diskussion uppkom huruvida vi borde informera om den risk 
arbetsgruppen ser att båglicens blir en omedelbar följd. 
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 e) Beslutades att Cenneth Åhlund skriver på ett nytt RIG-avtal för 
perioden 2008-2011 med Olofströms kommun. Beslutades också 
att Cenneth tillsammans med Bo Palm skriver ett brev till 
nyantagna elever om vem de skall vända sig till vi olika typer av 
frågor. 
 

§08-108 Kansliet a)  Skrivelser, Landstinget i Stockholm vill ha med bågskytte i ett 
möte gällande friskvård och rehab.träning den 13 maj. Cenneth 
Åhlund har besvarat denna med att SBF kan ge visst ekonomiskt 
stöd för medverkan men ej personlig medverkan från SBF.  
b)  Svenska rekord fastställdes enligt bilaga 
c)  Beslutades tilldela Peter Reiner Klas Lundin-medaljen 
d)  Cenneth Åhlund informerar om den påminnelse Strängnäs fått 
om hedersutmärkelseansökan för Lars Liljenstolpe. 
e)  Två rapporter, Långhållstävling i Luleå och SDF-besök i 
Skåne, godkändes och lades till handlingarna. 

 
§08-109 Ekonomi a)  Bokslutet är nu reviderat och klart inför stämman.  

b)  Aktuell ekonomisk ställning bedöms ligga enligt budget.  
 

§08-110 Stämman/Konferens 
a) Avtackningar av Lars Liljenstolpe, Carin Beije och Peter 

Reiner. 
b) Anmälningar från alla distrikt utom Västerbottens BF. 
c) Efter diskussion runt programmet formades ett program som 

lägger tyngdpunkten på propositioner och motioner. 
  
§08-111 SDF-frågor a)   Regionala konferenser i Stockholm, Bosön 27 september och 

Göteborg 5 oktober. Eventuellt reservdatum i november för extra 
konferenser i norra respektive södra Sverige. 

 b)   Tränarkonferenser, Bosön, 28 september, Sundsvall 1 oktober 
och Göteborg 4 oktober. 

  
§08-112 Föreningsverksamhet 
  Information om arbetsläget med material för Bågskyttets dag, 

tillfördes från mötet tipset att Veteranträffar bör upptas igen.  
 
§08-113 IT Byte av e-postleverantör är genomfört utan problem.  
 Mikael Boberg informerar om hur SPAM hanteras och att 

respektive adressat periodvis kommer få en lista på mail som 
fastnat i SPAM. Han påminner också oss om att efterlysa det som 
vi märker saknas i mailen. 

 
§08-114 Elit Inget nytt att rapportera. 
 
§08-115 Tävlingsverksamhet 

a) Beslutades att ge Allsvenskan SM-status(på mötet 2008-04-20 
bordlägger styrelsen genomförandet av detta i väntan på regler 
och demokratisk process). 
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b) Kurt Lundgren redogör för de inköp som kommer göras för att 
komplettera Släpvagnens innehåll i form av nya domarvästar 
mm. 

  
§08-116 Utbildning Beslutades att utbetala ett Idrottslyft på 5000kr till Panterns BK:s 

ungdomsverksamhet för det arbete som de bidragit med i 
översättning av Bågskytteskolan. 

 
§08-117 Jämställdhet a)  Beslutades fastställa den av Bo Palm redogjorda 

jämställdhetsplan. 
  
§08-118 Ungdom a) NUM – inbjudan klar och utsänd. 

 
§08-119 Tidskriften Bågskytten 
 Inget nytt att informera om. Påminner om prenumerationerna för 

100 kr. 
 
 
§08-120 Nästa möte Beslutades att nästa möte är den 20 april 2008 klockan 13.00 i 

Södertälje. 
 
§08-121 Mötet avslutas Tf Ordföranden avslutade mötet 
 
 

Nykvarn 21 april 2008 
 
 
 
Vid protokollet Cenneth Åhlund   
  
 
 
Justeras: Peo Gunnars  Bo Palm, tf ordf. 
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www.bagskytte.se 


