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Svenska Bågskytteförbundet 
 
Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 
Tid  2009-09-04-05, kl. 18:00 – 13:00 
Plats  Hotell Bolinder Munktell, Eskilstuna 
Närvarande Berryl Arvehell, ordf., Mats Engman, Kurt Lundgren, Bo Palm, 

Mikael Boberg, Håkan Törnström, Jane Gyllhag, Peter Holt, och 
Cenneth Åhlund(endast lördag). 

 Frånvarande: Susanne Svärd, PeO Gunnars, Gullimar Åkerlund 
och Brita Sjöö. 

  
   
§09-69 Öppnande   

Ordföranden Berryl Arvehell hälsar alla välkomna. 
Hälsade även Valberedningen välkomna, Ordf. Jan Ruthblad, 
redogjorde för valberednings kommande möte och arbete. 
Till sekreterare för fredagens möte, utses Kurt Lundgren. 

 
§09-70 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats 
Engman. 

  
§09-71Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

       
§09-72 Ekonomi   

a) Bo Palm redogjorde för den ekonomiska uppföljningen, 
konstaterade att budget ligger i balans, utom på ett par 
områden, uppföljning kommer att ske. 

b) Styrelsemöte i Svenska Idrottsalliansen (Supportlotteriet) 
kommer att samlas i september för att där färdigställa 
Lotteriansökan. 

 
 

§09-73 Styrelsen allmänt    
a) Redogjorde för sommarmötet, där förslag om att återgå till den 

tidigare fasta organisationen med egna ansvarsområden, 
förelåg. Beslutades, enligt förslaget. 
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b) Kansliet uppdrogs att till nästa möte göra en konsekvens- 
beskrivning av/till förändringar efter Kerstin Forsmans 
anställning. Nu har förlängning skett för sex mån.er 

c) Enkät SAU, beslutades om utskick omgående. 
d) Mikael Svans avtal ska omförhandlas, går ut 1/9-09 
e) Beslutades om intern sökning av Sportchef 
 

§09-74 Pågående projekt 
a) Bågskytten.  Ligger på minus och fem nummer kvar. 

Beslutades om att tillsätta en arbetsgrupp, 
Bo Palm, s.k. Mats Engman och Mikael Boberg 
Resurspers. Mikael Svahn o Cenneth Åhlund 
 

§09-75 PR/information  
a)   Verksamhetsplan ligger fast.  
 

§09-76 Distrikts och föreningsutveckling  
a) Verksamhetsplanen följs 
b) Verktygslådorna är klara. 
c) Möte med Ungdoms-resp. Utbildningsledarna, bör helst vara 

före december. 
d) Fadderverksamheten, före nästa möte måste minst bokning   

vara klart för resp. distrikt.  
 
§09-77 Utbildning  

a) Verksamhetsplanen ligger fast,  
 
§09-78 IT-frågor  
 a) Hemsidan ej klar, ny framsida/layout önskas Erik Larsson,                   

     Huskvarna, kan vara en resurs 
(adress: www.idrottenonline.se/svenska bagskytteforbundet ) 
b) Diskuterade vilka dokument som hade prio ett, och vilka som 

vi ev. kan avstås helt ifrån. 
 
§09-79 Ungdomsverksamhet 

a) Ungdomsrepresentanter saknas igen, uppdrogs att försöka få 
fram nya kandidater. 

b) Bästa ungdomsklubb på JSM blev Järnvägen, Jane har för 
avsikt att besöka klubben och överlämna utmärkelsen 
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§09-80 Tävlingsverksamhet 
  a) Verksamhetsplan följs i stort. 

b) Allsvenskan, annons och inbjudan på hemsidan och Bågskytten 
     Anmälan har inkommit från ett antal, påminnelse kommer till 
      förra årets deltagande föreningar. 
c) Alla SM 2010 är klara när/om JSM i Angereds ansökan 

kommer, tavla 2011 är klart, Järnvägen. 
d) Tävlingsansökningar för 2010 gått ut till alla klubbar. 
e) SBF:s Släpvagn är numera utbytt mot en mindre och mer 

lätthanterlig sådan. 
 

§09-81 Kansliet 
a) Skrivelser, mottagit och i styrelsen diskuterat skrivelse från 

Peter Gyllhag avseende 3D-SM. 
b) Utmärkelser godkända enligt bilaga. Till det läggs att RF:s 

högsta utmärkelse delades ut vid RF-stämman till, Gösta 
Wahll, Gullimar Åkerlund, PeO Gunnars och Kurt Lundgren. 
Föreningar, distrikt och också förbundsstyrelsen uppmanas att 
arbeta mer aktivt med nomineringar till utmärkelser på olika 
nivåer. 

c) Svenska rekord fastställs enligt bilaga 
d) Inkomna rapporter godkänns 
e) Beslutsuppföljning föranleder ingen åtgärd. 
f) Övrigt kansliet, Kerstin Forsman är åter tillbaka i arbete på 

kansliet i sex månader. 
g) Envikens BK godkänns som ny förening. 

 
 

§09-82 Stadgar, bestämmelser och domare 
a) Verksamhetsplanen, uppdatering gällande licenser nödvändig, 

diskussion om hur synen på licenser egentligen är. Peter Holt 
får i uppdrag att uppdatera mtrl och prov. 

b) FITA-kongress, viktiga förändringar. 
Ny juniorålder, styrelsen uppmanas av GS att i god tid innan 
nyår ha ett interimsbeslut för svenska införandet. 
Ny compound-rond, 50 m, Set-matcher och Mixed-lag är andra 
viktiga förändringar som måste förberedas innan stämman. 

c) Nordiskt domarseminarium i Köpenhamn, Peter Holt 
undersöker intresset hos domarutbildarna. 
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d) Regelkommitté, styrelsen anmodas leverera lämpliga namn till 
Peter Holt 

 
§09-83 Elitverksamhet 

a) Verksamhetsplanen är fortfarande aktuell. Beslutades att 
Håkan Törnström utses till styrelsens lokala stödjeperson för 
att tillsammans med GS tillse att nivån höjs på den dagliga 
bågskytteverksamheten. 

b) Meddelas att Leif Danielsson avgår från sitt uppdrag som 
ansvarig för fältlandslaget i och med nyår. 

c) Berryl Arvehell redogör för inkomna svar angående 
sportchefsrollen, Berryl tillsammans med Bo Palm bereder ett 
beslutsunderlag till kommande fysiska styrelsemöte. 

d) Elitidrottsstödet, beslutades att ett extra styrelsemöte 
genomförs efter ordförandekonferens i RF 

e) SOK, ingen ny information 
 
§09-84 Handikapp 

a) GS framhåller behovet av anpassade tävlingsronder för gravt 
handikappade, Håkan Törnström får i uppdrag att undersöka 
och komma med förslag på lösning. 

 
§09-85 Jämställdhet 

a) Verksamhetsplanen ligger oförändrad. 
 
§09-86 Internationellt  a)  FITA, GS informerar i allmänhet om nyss avslutad konferens 

där man kan konstatera stor förändringstakt och medvetenhet. 
b) EMAU, inget nytt 
c) NBU, GS noterar att Finland visat intresse att bli mer aktiva 

igen. 
d) NUM troligtvis endast i tavla i fortsättningen. 

 
§09-87 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg 
 
§09-88 Nästa möte Telefonmöte i slutet av september, exakt datum ges senare 
   

Fysiskt möte Stockholm, 28-29 november  
 
§09-89 Avslutning Ordf. förklarade detta styrelsemötet för avslutat. 
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Södertälje  2009-09-05 
 Vid protokollet  
 
 

Kurt Lundgren/Cenneth Åhlund   
  
 
 
Justeras: Mats Engman Berryl Arvehell, ordf. 
 
 


