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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2010-09-10..11 kl 18:00 – 12:00 

Plats  Scandic Hotel Väst Örebro 

Närvarande Berryl Arvehell, ordf,(från lördag morgon) Kurt Lundgren, Bo 

Palm, Gullimar Åkerlund, Peter Holt, Cenneth Åhlund, Monica 

Bjerendal, och PeO Gunnars. 

 

 Sportchefen Tomas Johansson närvarar under fredag och inledning 

lördag. 

 

Anmäld frånvaro; Jane Gyllhag, Per Andersson, Brita Sjöö, Henric 

Erlandsson, Håkan Törnström, Kaarina Saviluoto. 

 

Valberedningen närvarande med parallellt möte, Jan Ruthblad, 

ordf, Renée Modigh, Christa Bäckman och Leif Eriksson. 

 

    

§10-82 Öppnande  

Vice ordföranden Bo Palm öppnar mötet och hälsar välkommen  

 

§10-83 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders 

Fredriksson. 

  

§10-84 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§10-85 Kansliet  

a)   Gullimar Åkerlund redogör för det nya kravet på egen 

kvalificerare för handikapp, Gullimar får i uppdrag att tillfråga de 

namn som uppkom vid mötet. 

b)   Åsa Palmkvist(Bohlin) tilldelas Stor Grabb nr 136. 

c)   Svenska rekord fastställs enligt bilaga. 

d)  Cenneth Åhlund lyfter frågan om principerna för Idrottslyftet 

behöver förändras men mötet finner ingen anledning till detta. 

 

§10-86 Ekonomi 
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a)  Resultatuppföljningen visar att budgeten för 2010 följs väl. 

 

§10-87 VM tavla 2015 a) Bo Palm redogör för det möte som arrangerats med Norge i 

Strömstad i slutet av augusti, vilket ger positiva besked förutsatt att 

ekonomin kan visa på ett troligt överskott. Styrelsen beslutar att ge 

Bo Palm i uppdrag att gå vidare med ansökan. (fotnot innan 

protokollet justeras har Bo Palm och arbetsgruppen med hänsyn 

till Danmarks ansökan på samma VM valt att inte gå vidare med 

ansökan för Sveriges/Norges del) 

 

§10-88 Elit 

Tomas Johansson, sportchef, redogör för året som snart är avslutat 

elitmässigt och hur satsningen inför 2011 ser ut. Med stor fokus på 

tavel-VM. 

 

§10-89 Valberedningen informerar 

a) Om vilka ledamöter som står i tur att avgå  

b) Särskilda samtal hålls med alla närvarande ledamöter under 

helgen. 

c)  

§10-90 Projekt  

a) Bågskytten – Bo Palm redogör för det utskick som planeras för 

klubbar och distrikt i avsikt att få in synpunkter på de vägval 

som finns.  

 

§10-91 Marknadsgrupp 

 Cenneth Åhlund redogör för de tankar som finns om arbetet i 

denna grupp och de personer som är tänkta att ingå i gruppen. 

Positiva svar har erhållits från alla tillfrågade. 

 

§10-92 Distrikt och föreningsutveckling 

 

 Kickoff med SISU direkt efter avslutat styrelsemöte för att arbeta 

med värderingsfrågor som sedan skall utvecklas arbetsformer runt 

ihop med en referensgrupp som Anders Fredriksson och Monica 

Bjerendal leder. 

 

§10-93 Utbildning 
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 Gullimar Åkerlund väcker frågan om en återkommande 

tränarkonferens där tränarna kan vidareutvecklas med nya intryck 

och rön från omvärlden. PeO Gunnars arbetar vidare med frågan 

och äskar medel för den i budget 2011. 

 

§10-94 Ungdomsfrågor 

 

a) RIG, Olofström, diskussion om huruvida vi kan förlägga en 

större tävling där, flera ledamöter reserverar sig för detta då det 

lokala stödet och kunnandet är för osäkert för att åstadkomma 

gott resultat. Ungdomarna är dessutom på sommarlov när 

aktuella tävlingar dateras. Landslagsläger är däremot 

anläggning, servicenivå och boende ypperliga för och fullt 

möjliga men med långa resor för ledare och skyttar. 

b) Ungdomsrespresentanter, vad gör vi? Viss frustration då 

styrelsen inte lyckas ge dessa tillräckligt intressanta uppgifter 

för att skapa engagemang i konkurrens med deras andra 

sysslor. 

c) Elitjuniorläger i Lindome, 15 svenska juniorer bjuds in, tränare 

blir Leif Jansson, Tomas Johansson, Gullimar Åkerlund och 

Göran Bjerendal. Norge kommer med åtta skyttar plus ledare. 

Danmark och Färöarna väljer att avstå. 

d) Antalet ungdomar minskar i framförallt tävlingsstarter, 

diskussion om vad vi skall göra. Bo Palm utses som 

assisterande ungdomsansvarig till Jane Gyllhag för att 

kraftsamla på ungdomar. 

 

§10-95 Tävlingsverksamhet 

 

a) Fortfarande många SM osäkra, Inomhus, både junior och 

senior, saknar fortfarande arrangör liksom 3D. Övriga har 

antingen arrangör eller vi har starka antydningar på att ansökan 

kommer in. 

b) Allsvenskan, inbjudan på väg  

c) Klassikern för 2010 ser bra ut, något färre juniorer dock 

d) Kurt Lundgren får i uppdrag att utse en grupp som arbetar med 

förslag till lyftning av fältskyttet. Samtidigt skall denna grupp 

kunna se över de regeländringar för 3D som skett under 2010. 

e) BK Fiskgjusen arrangerade Svealandsmästerskap i J o F 5 sep, 

denna tävling sanktionerades av kansliet genom Cenneth 
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Åhlund och inbjudan skickades till samtliga berörda klubbar. 

Annonsen i Bågskytten kommer dock in försent och publiceras 

i efterhand. 

f) Signalljusen, våra är relativt gamla och behöver renoveras 

samtidigt har vi fått offert på Danage system som användes på 

Tavel-SM i Borlänge. Kurt Lundgren får i uppdrag att boka ett 

möte med Erik Kornbakk där också Peter Holt och Bo Palm 

medverkar. 

 

§10-96 Regler, Stadgar och domarfrågor 

 

a) Noteras att inga ”motioner” kommer in löpande under året 

varför regelkommittén inte har haft några frågor. 

b) Klassindelning och avstånd, Kurt Lundgren presenterar ett 

förslag som han uppdras att arbeta vidare med inför ev 

proposition. 

c) Medaljfördelning, principen om tävling om alla 

mästerskapsmedaljer har varit under diskussion under året. 

Styrelsen dock enig om att inte i denna fråga lägga proposition 

om förändring.  

d) Licenser, frågan lyfts för att belysa det faktum att det är 

säkerhetsreglerna som egentligen är det enda som borde vara 

krav och givetvis måste gälla även rena nybörjare. Peter Holt 

får i uppdrag att arbeta vidare med frågan. 

 

§10-97 Övriga frågor  

a) Riksidrottsforum, Monika Bjerendal och Bo Palm 

representerar SBF 

 

§10-98 Nästa möte  

Stockholm, 2010-12-04 kl 12 till 2010-12-05 kl 13 

 

Örebro 2010-09-10 

 Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund  

 

 

Justeras: Anders Fredriksson Berryl Arvehell ordf/Bo Palm vice ordf 

Detta är en elektronisk kopia av justerat original. 
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