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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2011-01-29..30 kl 13:00 – 12:00 

Plats  Scandic Hotel Väst Örebro 

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

Cenneth Åhlund, Monica Bjerendal, Jane Gyllhag, Anders 

Fredriksson, Per Andersson och Gullimar Åkerlund. 

Marcus Lagneholt enbart lördag 

 

 Anmäld frånvaro; PeO Gunnars, Kaarina Saviluoto, Henric 

Erlandsson och Håkan Törnström. 

 

 Valberedningen närvarande, Jan Rutblad, Christa Bäckman och 

Leif Eriksson. Renée Modigh förhindrad att närvara. 

    

§11-01 Öppnande  

Ordföranden Berryl Arvehell öppnar mötet och hälsar välkommen  

 

§11-02 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per 

Andersson. 

  

§11-03 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§11-04 Kansliet  

a)   Beslutar tilldela Roger Sandelin, BK Vildkaninen, SBF:s 

förtjänstplakett i brons.  

b)  Cenneth Åhlund informerar att intresset för ansökan om 

Idrottslyft fortsatt är svagt. Diskussion om en ny inriktning för att 

få ett säkrare resultat på satsade medel. Cenneth ges i uppdrag att 

ta fram ett förslag som överensstämmer med gällande regler.  

c) Organisationsnummerkravet på föreningarna har fungerat 

relativt väl. Dock ser det ut som vi förlorar sju föreningar, vilka 

troligen ändå hade försvunnit inom kort pga utebliven 

årsrapportering.  

d) Rapporterna som inkommit läggs till handlingarna.  
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§11-05 Ekonomi 

a) Det preliminära bokslutet för 2010 visar på ett överskott på 

drygt 1,3 mkr vilket kan hänföras till största del till ännu ej 

nyttjade Elitstöd för 2010 resp 2011. Mötet beslutar upplösa 

ändamålsbestämda medel, senior-, juniorlandslag, 

sponsormedel samt landslagskläder motsvarande 205 tkr. 

Styrelsen ämnar sedan vid fastställande av bokslutet att 

ändamålsbestämma årets överskott för Elit 2011. 

b) Budget 2011, med nollresultat, godkändes efter vissa 

justeringar.  

c) Den ekonomiska avskrivningstiden för datorer är tre år.  

d) Dator har inköpts för lönehanteringen.  

 

§11-06 Verksamhetsplan  

 Oförändrad 

 

§11-07 Pågående projekt 

a) Bågskyttens utredning, Bo presenterar de relativt få svar som 

inkommit på enkäten. 

b) Utvecklingsplan med SISU, Anders Fredriksson och Monica 

Bjerendal rapporterar att arbetet fortgår. 

c) Peter Holt får i uppdrag att skapa en kommitté som ser över 

Elitklassfrågan, arbetet klart till dec 2011. 

d) Ny vision skall tas fram, Cenneth Åhlund får i uppdrag att ta 

fram en kommitté tillsammans med nye ordföranden efter 

stämman. 

 

§11-08 Information och marknadsföring 

a) Till Årets ledare utses Eva Godlund, Järnvägens BF och 

Thorsten Hultgren, Sundsvall/Ortvikens BK . Mötet fastslår 

samtidigt att Årets ledare inte får utses bland personer i 

Förbundsstyrelse, Förbundskaptener eller anställda. 

b) Marknadsgruppens arbete går vidare men har bromsats upp 

något i avvaktan på visionsarbetet och allmän tidsbrist. 

 

§11-09 Distrikt och föreningsutveckling 

a) Fadderverksamheten och dess innehåll diskuterades, Berryl 

uppmanar styrelsen att ta tag i sina respektive distrikt. 

b) Arbete pågår för att få igång en bågskytteförening i Norrtälje 

eventuellt i samverkan med Korpen. 
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§11-10 Utbildning 

Inventering av distriktens utbildningsnivå pågår. 

 

§11-11 Ungdomsfrågor 

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

aktivitet. Även om viss ”trötthet” kan skönjas hos vissa elever. 

Nytt avtal skrivs i mars för 2011-2014. 

b) Adjungerade ungdomsrepresentanter, Marcus Lagneholt, 

Hallsberg, ny från Svealand. Norrlandsrepresentant söks 

fortfarande. Beslutades att ungdomsrepresentanterna kan turas 

om med närvaron på styrelsemötena. 

c) Storläger för regiongrupperna och RIG-elever bör genomföras 

under hösten 2011. 

 

§11-12 IT 

a) Licenser, Per Andersson och Cenneth Åhlund har utformat 

instruktion för hantering, arbetet pågår i föreningarna, ca 800 

av beräknade 1800 licenser klara. 

b) Galleriet, klart för användande men de ”gamla” bilderna är inte 

strukturerade för publicering. Per kontaktar Robert Roos för att 

se om en lösning finns. 

 

§11-13 Tävlingsverksamhet 

a) Alla SM 2011 utom 3D är nu klara. För 2012 är inomhus-SM 

klara, Bollnäs samt JSM ute, Stockholmsregionen är klart. 

Frågan om NUM 2012 uppkom och uppdrogs till Bo Palm att 

med hjälp av Göteborgsklubbarna titta på en tänkbar lösning. 

b) Allsvenskan, finalen 1 april i Eskilstuna.  

c) Signalljusen, är nu inköpta och kommer att levereras till 

kansliet i Sörberge för premiäranvändning på JSM. 

d) ”Program” på Inomhus-SM, utdelningar av utmärkelser, 

klassikern, Elitserien och diplom. Berryl och Kurt tar kontakt 

med tävlingsledningen för samordning. 

 

§11-14 Regler, Stadgar och domarfrågor 

a) Peter redogjorde för de nu föreslagna propositionerna, vissa 

justeringar gjordes, slutligt beslut på telefonmöte i mars. 

 

§11-15 Elit 
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Gullimar Åkerlund, rapporterar att SOK är positiva till 

utvecklingen för några av våra skyttar och kan tänkas medverka 

inför 2012 med resurser, vilket saknats under 2009-2010. 

 
§11-16 Handikapp  

 Håkan Törnström har påbörjat arbetet runt ”nya” ronder för icke 

Elitskyttar. 

 

§11-17 Jämställdhet  

Kaarina Saviluoto har påbörjat en inventering av 

jämställdhetsarbetet i distrikten.  

 

§11-18 Internationella frågor 

a) FITA/World Archery – beslutar att föreslå NBU att Cenneth 

Åhlund nomineras till fältkommittén inom FITA.  

 

§11-19 Övriga frågor 

a) Styrelsens ledamöter uppmanas att inkomma med 

verksamhetsberättelser för 2010 till kansliet. 

b) Försök att hitta mötestider med Svenska Armborstunionen har 

påbörjats.  

c) Kurt Lundgren önskar att en förklarande text, angående 

deklarationer och organisationsnummer, publiceras på 

hemsidan. 

§11-20 Nästa möte  

Södertälje, 2011-04-15..16 kl 1800..12:00 

 

Örebro 2011-01-30 

  Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund  

 

 

Justeras: Per Andersson Berryl Arvehell ordf 

 

Detta är en elektroniskt justerad kopia av original 


