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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2010-01-29..30, kl. 18:00 – 11:30 

Plats  Hotell Scandic, Södertälje 

Närvarande Berryl Arvehell, ordf.(från middag fredag), Mats Engman, Kurt 

Lundgren, Bo Palm, Mikael Boberg, Håkan Törnström, Jane 

Gyllhag(till och med fredag kväll), Peter Holt, Cenneth Åhlund, 

PeO Gunnars och Gullimar Åkerlund. 

 

Anmäld frånvaro; Brita Sjöö, Susanne Svärd, Henrik Erlandsson. 

    

§10-01 Öppnande  

Då ordföranden Berryl Arvehell var förhindrad att öppna mötet för 

vice ordföranden Bo Palm mötet och hälsar välkommen  

 

§10-02 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael 

Boberg. 

  

§10-03 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§10-04 Kansliet  

a) L-G Swensson tilldelas Stora Grabbars märke 

b) Svenska rekord fastställs enligt bilaga 

c) Rapporter fastställs enligt bilaga 

d) Beslutsuppföljning, finns några punkter som fortsatt löper 

e) Information om det kommande Supportlotteriet i Svenska 

Idrottsalliansen som nyligen haft årsmöte. 

f) Presentation av aktuell statistik, noteras att 13-16 är den enda 

kategorin som backar, men det är nog så allvarligt då det är vår 

framtid. 

g) Till årets ledare utses Isabell Danielsson, Eskilstuna och Rolf 

Rönnlund, Luleå, priserna delas ut på SM i Karlstad. 

h) Till 3D-tourens årsmöte utses Peter Holt att representera SBF. 

i) Som ny förening godkänns Klövsjö IF. Noteras samtidigt att 

flera distrikt ligger efter med adressändringar till kansliet. 
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§10-05 Ungdomsverksamhet 

a) Cenneth Åhlund redogör för RIG-besök RF genomfört och 

uttrycker förhoppningen att det gemensamma agerandet bör ge 

fortsatt RIG för bågskytte 2011-2014. 

b) ”Nya” juniorer(19-20 år) beslutas hanteras i respektive region 

avseende landsdelsgrupperna. 

c) Årligt storläger för landsdelsgrupper och gymnasieeleverna 

(RIG) införs och kansliet ansvarar för fastställande av tidpunkt 

i samklang med tävlingsprogram från 2011. 

d) Henrik Erlandsson, Kristianstad adjungeras som 

ungdomsrepresentant för Götaland. Arbetet med att hitta 

ungdomsrepresentant för Svealand intensifieras, Jane Gyllhag 

noterar att antalet förslag är fortsatt få. 

e) Diskussion om SBF agerande vid NBU där frågan om 

fältskyttets vara eller icke vara kommer att komma upp, då 

Danmark inte längre satsar på fält. Beslutas att SBF:s 

representanter skall arbeta för att Fält fortfarande finns på 

programmet. Bo Palm, Berryl Arvehell, Jane Gyllhag och PeO 

Gunnars representerar Sverige på mötet i Göteborg 20-21 feb. 

 

 

§10-06 Stadgar, bestämmelser och domarfrågor 

a) Domare till Ungdoms-OS har nominerats av Peter Holt, Niklas 

och Mattias Eriksson, Sundsvall och Per Andersson, Hallsberg. 

b) Genomgång av inlämnade motioner, Peter Holt ges i uppdrag 

att utarbeta de propositioner som finns behov av för att på 

fastställas på telefonmöte. 

c) Dispens för nyttjande av två olika design pga ny klubbtröja till 

Eskilstuna under begränsad tid. Samtidigt beslutas att Peter 

Holt hanterar dylika ärenden löpande för att underlätta för 

föreningar. 

 

§10-07 Ekonomi    

a) Bokslutsarbetet påbörjat och resultatet för 2009 bedöms bli 

nära positivt, med undantag för det Elitsstöd(från RF) som 

utbetalts avseende 2010. Beslutas att balansera 300.000, om 

bokslutet tillåter det för framtida användning av Elit, och 

600.000 kr förs över på 2010 till Elit. Eventuella ”individuella” 

Elitstöd beslutas tillfalla den gren och skjutstil som berättigats 

stöd. 
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b) Budgeten godkänns efter justeringar, resultatet bedöms ligga 

nära ett nollresultat. 

 

§10-08 Styrelsen allmänt  

a) SBF 70 år under 2010, tillsätter projektgrupp bestående av 

Berryl Arvehell och Kurt Lundgren för att utarbeta förslag om 

aktivitet för jubileumsfirande.  

b) beslutas att Berryl utarbetar förslag på plats och tid för 

Sommarmötet 2010.   

 

§10-09 Pågående projekt 

a) Bo Palm redogör för utredningen om Tidskriften Bågskytten, 

beslutas att projektgruppen presenterar utredningen på 

konferensen den 17 april.  

b) Arvodering, projektgruppen hade inget att avrapportera. 

 
§10-10 PR/information  

a) Beslutas att Mikael Boberg upphandlar lagringsmöjlighet för 

Robert Roos galleri och att Mikael Swahn får sköta det samma 

framgent.  

 

§10-11 Distrikt- och föreningsutveckling  

a) Fadderbesöken börjar nu komma igång igen, med en enligt Peo 

Gunnars och Mats Engman mycket lyckad sådan i Norr och 

Västerbotten. Kurt Lundgren meddelar att han nu fått besked 

från sina distrikt om möten. Fastställer att respektive Fadder är 

ansvarig att följa upp att frågor som framkommer besvaras och 

vid behov åtgärdas. 

  

§10-12 Utbildning  

a) Beslutar att tillsätta en projektgrupp för genomgång av HTU-

materialet med målsättning att genomföra en kurs 2011. I 

gruppen ingår PeO Gunnars, Gullimar Åkerlund och Cenneth 

Åhlund 

 

§10-13 IT-frågor  

a) Mikael Boberg redogör för de frågor som uppkommit i 

samband med lansering av den nya hemsidan, som ständigt 

utvecklas, och mötet ger uttryck för sitt gillande av dess 

utseende.  
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§10-14 Tävlingsverksamhet 

a) Alla SM klara för 2010, några kvarstår för 2011. 

 

§10-15 Elitverksamhet 

a) Beslutar att utse Gullimar Åkerlund som styrelsen representant 

i den nybilade sportkommittén.  

b) RIG i Olofström ligger fortsättningsvis under 

Generalsekreteraren. Sportkommittén uppdras att säkra 

lägerarrangemang till Olofström för Elitkoppling av RIG.  

 

§10-16 Handikapp 

a) Berryl påminner om frågan om behovet av anpassade 

tävlingsronder för personer med större funktionsnedsättning. 

 

§10-17 Jämställdhet 

a) Verksamhetsplanen ligger oförändrad. 

 

§10-18 Internationellt   

Se under Ungdom 

 

§10-19 Övriga frågor  

Inga övriga frågor noterades 

 

§10-20 Nästa möte  

  Telefonmöte, i mars 

  Fysiskt möte i Södertälje, 2010-04-16 kl 18  

  Förbundsstämma, Södertälje 2010-04-18 april kl 9:00 

  Konstituerande styrelsemöte, Södertälje, 2010-04-18 ca kl 13:00 

 

 

Stockholm 2010-01-30 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   

 

 

Justeras: Mikael Boberg Bo Palm, vice ordf 

 

Detta är en elektronisk kopia av justerat original 


