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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2009-11-28-29, kl. 18:00 – 13:00 

Plats  Hotell Scandic Continental, Stockholm 

Närvarande Berryl Arvehell, ordf., Mats Engman, Kurt Lundgren, Bo Palm, 

Mikael Boberg, Håkan Törnström, Jane Gyllhag, Peter Holt, 

Cenneth Åhlund, Susanne Svärd, PeO Gunnars, Gullimar 

Åkerlund och Brita Sjöö. 

    

§09-90 Öppnande  

Ordföranden Berryl Arvehell hälsar välkommen  

 

§09-91 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter 

Holt. 

  

§09-92 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

       

§09-93 Kansliet  

a) Skrivelser, Akademiska förbundet önskade stöd från SF för 

elitsatsningen, SBF har meddelat sitt stöd 

b) Utmärkelser fastställs enligt bilaga 

c) Svenska rekord fastställs enligt bilaga 

d) Rapporter fastställs enligt bilaga 

e) Beslutsuppföljning, finns några punkter som fortsatt löper 

f) Information om det kommande Supportlotteriet 

g) Presentation av aktuell statistik 

h) JSM 2010 24-26 juli, tilldelas Pantern, Gripen och Satserup 

i) Tävlingsprogrammet fastställs och styrelsen tackar Gullimar 

för sitt arbete med detsamma. 

 

§09-94 Ekonomi    

a) Avstämning per dags datum, ekonomin är i balans på helheten, 

med några plus respektive minus på olika projekt. 

b) Budget 2010, arbetet påbörjat, styrelsens ledamöter äskar 

belopp innan 13 december. 
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c) Frågan om arvodering till tränare och ledare väcks av Bo Palm, 

beslutar att tillsätta en arbetsgrupp, med Generalsekreterare, 

Sportchef och Bo Palm. 

 

§09-95 Styrelsen allmänt  

a) Redogörelse för distriktens svar på Armborstenkäten, beslutar 

hänskjuta frågan till stämman 2010. 

a) Nytt nyhetsbevakningsavtal tecknat, Retriever, mycket bra och 

billigt, en programvara för pressreleaser, myNewsdesk skall 

utvärderas. 

b) Sommarmötet 2010 beslutas att genomföras i samband med 

tävlingen på Brattön i maj 

 

§09-96 Pågående projekt 

 Bo Palm redogör för läget i utredningen om Tidskriften 

Bågskytten, arbetet skall vara klart till stämman 2010. 

Projektgruppen består av Bo Palm, Mikael Boberg och Mats 

Engman. 

 
§09-97 PR/information  

a) Mikael Boberg redogör för frågan om Robert Roos galleri och 

får till uppdrag att ta fram förslag på framtida lösning. 

b) Till Årets Bågskytt väljs Christine Bjerendal, Lindome 

c) Susanne Svärd kommer på nästa styrelsemöte hålla en 

sponsorutbildning för styrelsen 

d) Susanne Svärd informerar om den grupp som börjat diskutera 

sponsring. 

e) Kansliet får till uppgift att påminna om nomineringen av Årets 

Ledare. 

 

§09-98 Distrikt- och föreningsutveckling  

a) Gullimar Åkerlund betonar vikten av framförhållning när vi 

arrangerar möten, kurser och konferenser med anledning av det 

fåtal anmälda till konferensen i Eskilstuna 

b) Berryl Arvehell inventerar läget på fadderverksamheten och 

vissa distrikt erhåller nya faddrar för att få igång densamma. 

Sydöstra Götaland till Bo Palm, Västergötland till Kurt 

Lundgren och Östra Svealand till Berryl Arvehell. 

  

§09-99 Utbildning  
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a) Konferens i Eskilstuna 5-6 december, lågt antal anmälda men 

programmet fortlöper enligt plan. 

b) Diskussion om utbildningsnivån i distrikten, PeO Gunnars får i 

uppdrag genomföra en inventering. 

 

§09-100 Ungdomsverksamhet 

a) Cenneth Åhlund redogör för den SF-hearing om RIG som han 

och Jane Gyllhag deltagit på. Beslutar att Berryl Arvehell, Bo 

Palm och Cenneth Åhlund innan jul tar ett möte med skolan 

och kommunen. 

b) Arbetet med att hitta ungdomsrepresentanter måste 

intensifieras, Jane Gyllhag noterar att antalet förslag är alltför 

få. 

§09-101 IT-frågor  

a) Mikael Boberg presenterar nya hemsidan, till styrelsens 

allmänna gillande. Mikael noterar den stora hjälp Erik Larsson, 

Huskvarna bidragit med. Den skall lanseras i december och en 

diskussion förs om vad de två ”nya” delarna, Media och 

Intresserad? skall innehålla. 

b) Cenneth Åhlund betonar vikten av att ändra reglerna för 

inbjudan och resultatlista på hemsidan för att inte dränka 

kansliet i arbete. Föreslår ändrat till länk till arrangörs hemsida 

för inbjudan samt att preliminär resultatlista bör finnas 

publicerad på den samma inom 12 timmar efter avslutad 

tävling. 

 

§09-102 Tävlingsverksamhet 

a) Alla SM klara för 2010 

b) Allsvenska korrespondensserien för inomhussäsongen noterar 

deltagarrekord, mycket viktigt i vårt motionsarbete. 

c) Allsvenskan har rekord med 19 lag. 

d) Släpvagnen förvaras till SM i Karlstad hos Kurt Lundgren. 

e) Klassikern klar för 2009, 56 juniorer och 47 seniorer, nio 

stycken har guldklassiker att hämta och en skytt, Jonny 

Bengtsson, Stockholm, har varit med alla nio år. 

f) ”Små” lokala tävlingar i statistiken, Gullimar Åkerlund får i 

uppdrag att undersöka i vilken omfattning regelverket behöver 

förändras. 
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§09-103 Stadgar, bestämmelser och domare 

a) FITA-kongress, beslutar interimistiskt om att införa ny 

juniorålder från 1 januari 2010 med oförändrade regler i övrigt. 

Rekord, slagna av 19-20-åringar godkänns först om stämman 

bifaller den nya junioråldern. 

b) Peter Holt rapporterar om Nordiskt domarseminarium i 

Köpenhamn. 

c) Regelkommittén, styrelsen beslutar att Markus Sundström, 

Sundsvall och Inger Gustavsson, Strängnäs ihop med Peter 

Holt ingår i denna.  

d) Beslutar godkänna dispens om att RIG-elever får skjuta i 

Gymnasiets tröja på svenska tävlingar. 

e) Peter Holt sammanställer till nästa styrelsemöte förslag på 

propositioner inför stämman. 

f) FITA önskar nomineringar av unga domare för exempelvis 

Ungdoms-OS. Beslutar nominera tre stycken. 

§09-104 Elitverksamhet 

a) Beslutar att tillsätta Tomas Johansson, Västerås, som 

sportchef. Berryl Arvehell, Bo Palm och Cenneth Åhlund skall 

träffa Tomas för detaljerna i befogenheter och ekonomi. 

b) Elitidrottsstödet, fortfarande inga belopp kända.  

c) SOK, ingen ny information 

 

§09-105 Handikapp 

a) Berryl påminner om frågan om behovet av anpassade 

tävlingsronder för gravt handikappade. 

 

§09-106 Jämställdhet 

a) Verksamhetsplanen ligger oförändrad. 

 

§09-107 Internationellt  Inget nytt 

 

§09-108 Övriga frågor  

b) Peter Gyllhag, bangolfförbundet redogör för sitt förbunds syn 

på förbundstidning och ekonomi runt densamma. 

c) Fredrik Gidenskölds fråga om avtal om samarbete besvaras 

med mail om att SBF inte skriver på avtal i denna typ av 

frågor. 
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d) Beslutar att en arbetsgrupp med Mikael Boberg, Peo Gunnars 

och Cenneth Åhlund möter Per Andersson angående hans 

förslag om en aktuell aktivitetslista med arbetsuppgifter. 

 

§09-109 Nästa möte  

  Fysiskt möte troligen i Södertälje, 2010-01-29..30  

  Förbundsstämma, Södertälje 18 april kl 9:00 

 

 

Stockholm 2009-11-29 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   

  

 

 

Justeras: Peter Holt Berryl Arvehell, ordf 

 

Detta är en elektronisk kopia av justerat original 100119 

 


