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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2010-12-04..05 kl 13:00 – 12:00 

Plats  Scandic Hotel Anglais Stockholm 

Närvarande Berryl Arvehell, ordf, Kurt Lundgren, Bo Palm, Peter Holt, 

Cenneth Åhlund, Monica Bjerendal, Jane Gyllhag, Kaarina 

Saviluoto, Anders Fredriksson, Per Andersson och PeO Gunnars. 

 

 Anmäld frånvaro; Gullimar Åkerlund(som enbart var närvarande 

på §10-113), Brita Sjöö, Henric Erlandsson och Håkan Törnström. 

    

§10-99 Öppnande  

Ordföranden Berryl Arvehell öppnar mötet och hälsar välkommen  

 

§10-100 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Monica 

Bjerendal. 

  

§10-101 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§10-102 Kansliet  

a)   Beslutar tilldela Peter Grip och Christine Bjerendal, Lindome, 

Stora Grabbars märke. 

b)  Cenneth Åhlund informerar att intresset för ansökan om 

Idrottslyft tenderar att avta. Cenneth ombeds att marknadsföra 

möjligheterna i Idrottslyftet mera.   

c) Efter information så beslutas att ansöka om medlemskap i 

Sports Camp Sweden för att ge möjlighet till eftergymnasiala 

studier i kombination med elitsatsningar. 

d) Cenneth Åhlund informerar om det fortsatta arbetet med 

Supportlotteriet. 

e) Organisationsnummerkravet på föreningarna går framåt om än 

ganska långsamt och vi riskerar att förlora några av de minst aktiva 

föreningarna. 

f) Rapporterna som inkommit läggs till handlingarna.  

 

§10-103 Ekonomi 
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a) Resultatuppföljningen visar på god kontroll. 

b) De extra kostnader, utöver budget, som ges av de två 

konferenserna(SISU och Marknadsgruppen) på Bosön 3-4 dec 

beräknas kunna finansieras med outnyttjade delar av budgeten. 

c) Budget 2011, arbetet påbörjas nu och skall vara färdigt till 

nästa styrelsemöte för beslut. 

 

§10-104 Verksamhetsplan  

 Cenneth Åhlund lyfter frågan om var visionen i 

verksamhetsplanen kan hittas. Beslutar att bjuda in ek.dr Leif 

Marcusson, Kalmar, till nästa styrelsemöte för att leda arbetet för 

framtagande av en vision. 

 

§10-105 Pågående projekt 

a) Bågskyttens utredning, Bo Palm informerar om att svar börjar 

komma in men också att behovet av påminnelse från kansliet. 

b) Utvecklingsplan med SISU, Anders Fredriksson och Monica 

Bjerendal rapporterar från en mycket bra konferens dagen 

innan på Bosön. 

c) Marknadsgruppen, Cenneth Åhlund och Per Andersson 

rapporterar från en mycket bra konferens dagen innan på 

Bosön. 

 

§10-106 Information och marknadsföring 

a) Årets ledare skall nomineras och påminnelse skall skickas ut. 

b) Till Årets skytt utnämns Lina Björklund, Edsbyn. 

 

§10-107 Distrikt och föreningsutveckling 

Fadderverksamheten och dess innehåll diskuterades, frågan läggs 

åt sidan i väntan på SISU-projektets utfall. 

 

§10-108  Utbildning 

Peo Gunnars rapporterar att allt materiell på hemsidan är 

uppdaterat och att Coach Manual kommer i svensk version inom 

kort.. 

 

§10-109 Ungdomsfrågor 

a) RIG, Olofström, fulltaligt och bra stämning med mycket 

aktivitet. Nytt avtal skall skrivas i februari för 2011-2014. 

b) Ungdomsrepresentanter, söks fortfarande. 
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§10-110 IT 

a) Licenser, Per Andersson och Cenneth Åhlund utformar 

instruktion för hantering. 

b) Ny spam-client installerad hos mailleverantören. 

c) W-disken, Per Andersson får till uppgift att kontrollera att alla 

vet hur det fungerar och att det gör så. 

 

§10-111 Tävlingsverksamhet 

a) Alla SM 2011 utom 3D är nu klara. Även JSM ute 2012 är 

klart. 

b) Korren rekord i år igen i antal lag 

c) Allsvenskan, endast tre grupper i år då syd östra gruppen inte 

kunde mobilisera tillräckligt intresse.  

d) Klassikern för 2010 var det 123 som klarade varav nio 

Guldklassiker, något färre juniorer än vanligt. 

e) Signalljusen, beslutar beställa enligt offert, ca 70000 kr. 

f) Tävlingsprogrammet fastslås efter att ha resonerat, med för- 

och nackdelar om de ”krockar” Karlstads BK inkommit med 

synpunkter på. Kansliet bedöms ha gjort ett bra arbete även 

detta år. 

 

§10-112 Regler, Stadgar och domarfrågor 

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

varför regelkommittén inte har haft några frågor. 

b) Genomgång av de inkomna motionerna där de flesta bedömdes 

som sådana som ej behandlas under 2011 års stämma med 

hänvisning till § 17 i Stadgarna. 

c) Förslag till propositioner från styrelsen behandlades och Peter 

Holt uppdras att sammanställa dessa till nästa styrelsemöte för 

beslut. 

 

§10-113 Elit 

Gullimar Åkerlund, medlem av Sportkommittén, redogör för året 

som är avslutat elitmässigt och hur satsningen inför 2011 ser ut. 

Med stort fokus på tavel-VM. Samt rapporterar god stämning och 

insats på pågående lägret på Bosön, 3-5 dec. 

 

§10-114 Handikapp  
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 Beslutar att Bo Palm representerar SBF på SHIF:s årsmöte 8 maj 

2011. 

 

§10-115 Jämställdhet  

a) Kaarina Saviluoto rapporterar från en ny tjej-satsning som görs 

i Kungsängen ihop med andra klubbar i närområdet.  

 

§10-116 Internationella frågor 

a) World Archery – skall vi nominera någon till kommittéer? 

Frågan hänskjuts till NBU-mötet i februari. 

b) NBU-möte 18-19 feb 2011 Färöarna, beslutar att Berryl 

Arvehell, Jane Gyllhag och Anders Fredriksson representerar 

Sverige 

 

§10-117 Övriga frågor 

a) Stämman 2011 beslutas arrangeras i Södertälje 17 april. 

b) Möte med Svenska Armborstunionen har ännu inte 

genomförts, uppdras till Cenneth Åhlund att få till ett sådant 

snarast.  

 

§10-118 Nästa möte  

Örebro, 2011-01-29..30 kl 1200..12:00 

 

Stockholm 2010-12-05 

  Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund  

 

 

Justeras: Monica Bjerendal Berryl Arvehell ordf 

 

 

Detta är en elektronisk kopia av justerat och underskrivet original 


