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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2010-04-16..17, kl. 18:00 – 11:30 

Plats  Scandic Hotel Södertälje 

Närvarande Berryl Arvehell, ordf, , Kurt Lundgren, Bo Palm, Mikael Boberg, 

Jane Gyllhag, Peter Holt, Cenneth Åhlund, Håkan Törnström och 

Gullimar Åkerlund och PeO Gunnars. 

 

Anmäld frånvaro; Brita Sjöö, Mats Engman, Susanne Svärd och 

Henrik Erlandsson. 

 

Valberedningen, Jan Ruthblad, Monika Bjerendal, Kaarina 

Saviluoto och Leif Eriksson var med på delar av mötet  

    

§10-27 Öppnande  

Ordföranden Berryl Arvehell öppnar mötet och hälsar välkommen  

 

§10-28 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses PeO 

Gunnars. 

  

§10-29 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§10-30 Kansliet  

a)   Svenska rekord godkändes enligt bilaga 

b)   Cenneth Åhlund framför frågan om vi skall styra Idrottslyftet 

annorlunda under 2010-2011. Väntar med det till ny styrelse är 

bildad. 

c)   Skrivelse från Eskilstuna, Mikael Puman avseende ej godkända 

svenska rekord, styrelsen beslutar lägga en proposition till 

stämman om tolkning. 

d)  Beslutar lägga ned föreningar enligt bilaga då de inte fullgjort 

sina stadgeenliga skyldigheter, årsavgiften. 

e)  Gullimar Åkerlund redogör för färsk statistik som visar stor 

nedgång i 10 och 13-klasserna, oavsett skjutstil. 

 

§10-31 Ekonomi 
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a)  Bokslutet klart inför stämman, påskrivet av revisorerna 

b) Utfall 2010, inget att anmärka på, följer budget. 

c) Styrelsen beslutar att följa Sportkommitténs begäran om 

upplösning av balanserade reserverna för ”Elit” på 100.000 kr 

och 70.000 kr från ”stödpengarna”. 

Sportkommittéen har nu ca 1,3 mkr till sin verksamhet för 

2010.   

§10-32 Styrelsen allmänt 

a)  Genomgång agenda för konferens och förbundsstämma. 

b)  Beslut om sommarmöte skjuts till nya styrelsen. 

c)  Bo Palm redogör för tanken om ett Tavel-VM i Göteborg 

2015 i samarbete med Norge, Göteborgs stad ställer sig 

positiva. Cenneth Åhlund framför sina farhågor då Tavel-VM 

är så mycket större än ex Fält-VM, då det utöver fler 

tävlingsdagar och skyttar också inkluderas en kongress. 

Styrelsen som helhet är positiva till planerna även om man 

inser att projektet måste ha stöd av bågskytte-Sverige generellt 

men lokalt specifikt. 

 

Nattvila 

 

 

§10-33 IT 

Mikael Boberg meddelar att det mesta är klart med flytten av 

fotogalleriet från Roos. 

 

§10-34 Distrikt och föreningsutveckling  

a) Diskussion uppkommer om ett behov av genomgång av 

distriktens stadgar och de i sin tur över föreningarnas stadgar.  

b) Fadderverksamheten har fullföljts i 9 av 12 distrikt. 

c) PeO Gunnars framför önskan om en proposition om 

hopslagning av Västerbotten och Norrbotten, styrelsen väljer 

istället att låta distrikten skicka in en motion i frågan till nästa 

års stämma. 

 

§10-35 Ungdomsverksamhet  

 Bo Palm redogör för det Elitläger som NBU vill genomföra i 

Göteborg hösten 2010. Lindome har svarat positivt men behöver 

investera litet för att klara arrangemanget. Styrelsen ställer sig 

positiv till de kostnader som beräknats. Cenneth Åhlund lyfter 
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frågan om Sportkommittén är med på noterna då de är ansvariga 

för Elit?  

 

§10-36 Tävlingsverksamhet 

a)  Arrangörer för SM 2011 är klart för Tavla senior Hallsberg 

och Jakt i Edsbyn, övriga SM saknar arrangör. 

b) Gullimar Åkerlund noterar att årets korrespondensserie hade 

rekordmånga deltagare. 

c) Klassikern, nästa steg för de som tagit den i tio år? Styrelsen 

beslutar att guldet kan erövras löpande efter år tio. 

d) Dispens godkänns för elektronisk resultatföring som alternativ 

till det ena av pappersprotokollen på Tavel-SM i Borlänge. 

 

§10-37 Regler Styrelsen kompletterar propositionerna med en ny för tolkning av 

regel med anledning av skrivelsen från Eskilstuna. 

 

§10-38 Elit Gullimar Åkerlund redogör för arbetet i Sportkommittén och vad 

som är på gång den närmsta tiden. Hänvisar i övrigt till Elitsidan 

på hemsidan. 

 

§10-39 Handikapp          Det verkar som intresset för handikappade bågskyttar ökar och ett 

breddläger planeras till hösten för unga handikappade. 

 

§10-40 Jämlikhet Kaarina Saviluoto adjungeras till styrelsen för att arbeta med 

jämlikhetsfrågor. 

 

§10-41 Övriga frågor  

Inga övriga frågor noterades 

 

§10-42 Nästa möte  

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

 

 

 

Södertälje 2010-04-17 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   
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Justeras: PeO Gunnars  Berryl Arvehell ordf 

 

 

Elektronisk kopia på justerat original 

 


