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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 2019-09-13..14 Start kl. 18.30 avslut kl. 13:00 

Plats: Scandic Skogshöjd 

Närvarande: Ellinor Ryrå (ER), Jessica Larsson (JL), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Bo Palm (BP), Emil Arnesson (EA), Lisa 

Andersson (LA), Magnus Carlsson (MC) och Rolf Volungholen (RV)  

Anmält förhinder: Ann-Sofie Wredendal (AW)  

 

Therese Lundqvist deltog den 14 sep 

 

§19–76 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§19–77 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§19–78 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Rolf Volungholen 

 

§19–79 Fastställande av dagordning  

Godkändes efter några tillägg 

 

§19–80 Fastställande av föregående protokoll 

 Godkändes 

 

§19–81          Ekonomi 

a) Följer budget, GS ombeds ta fram en framåtsiktande prognos för kommande två-tre år. 
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b) Sportchefen ombeds lägga fram tydliga regler och principer för egenavgifter samt uttagningar för de olika landslagen 

c) Medlemskapet för föreningen Hasslarps IF Bågskytte samt Enköpings BK fastställs 

d) Svenska rekord fastställs enligt bilaga 

e) Utmärkelser fastställs enligt bilaga 

 

§19–82           Fokus: Planering och strategi 

 

a) CO redogör för det möte som genomförts med tidigare ordföranden i förbundet, ett positivt möte som ska hållas årligen 

framledes både för input men också för att tidigare ordföranden är viktiga ambassadörer för förbundet i många sammanhang. 

b) CO leder en kortare genomgång för vad som kommit fram i de intervjuer hon hållit med respektive styrelseledamot inför 

höstens arbete 

c) Diskussion om valberedningens storlek och arbetsform, GS ombeds kolla med RF om lämplig utbildning och arbetsform 

d) Förbundsstyrelsen storlek kan enligt stadgarna variera mellan fem och nio personer, då nu arbete som tidigare gjorde av 

styrelsen alltmer sker i kommittéer, projekt och arbetsgrupper finns det anledning att minska nuvarande antal i styrelsen. Förslag 

till kommande stämman blir att minska från 2021. Det frigör en del pengar men också tid från ledamöter som lägger mycket tid 

på sidan om just styrelsearbetet. 

e) Ökad transparens om förbundsstyrelsens arbete för Bågskytte-Sverige genom att lägga ut mer och tydlig information om 

ekonomiska förhållande och ex att Sportkommittén skapar tydligare riktlinjer för hur och när man kan kvalificera sig för ett 

uppdrag. 

f) Genomgång av strategi http://www.bagskytte.se/forbundet/Organisationochverksamhet/Verksamhetsplan/, aktivitetsplaner och 

planerade projekt 

 

Nattvila    

 

§19–83          Fokus: Här och nu 

 

a) Reflektion gårdagens arbete, presentation av vår nyanställde föreningskonsulent Therese Lundqvist 

http://www.bagskytte.se/forbundet/Organisationochverksamhet/Verksamhetsplan/
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b) Beslutar utse Kicki Priklonsky som ordförande för Framtidskommittén 

c) GS informerar om de online-utbildningar som WA tagit fram och som nu testas både på tränar- och domarsidan. 

d) Tävlingskommittén redogör för hur arbetet med SM:en ska ske framledes med ett ökat behov av stabshjälp behövs för de större 

SM:en där matchskytte förekommer. 

e) JL får i uppgift at tillsammans med tävlingskommittén undersöka om det behöver göras något i regelverket avseende tränare på 

tävlingsarenan eller om det bara är efterlevnaden som behöver ordnas 

f) Beslutar att svenska bågskyttar under 13 år (1 jan det år man fyller är gränsen), barn, inte får tävla internationellt under 

mästerskapsliknande förhållanden. 

g) Beslutar att Ellinor Ryrå blir ”extra” TO på NUM i Uppsala med ansvar att hjälpa till med kringarrangemangen såsom mat och 

logi, vid sidan av den TO som blir tävlingsansvarig. 

h) Genomgång av styrande dokument, se bilagor 2–4 

 

§19-84 Övriga frågor 

 

a) Beslutar att investera i IT-utrustning, nätverk, genom EA:s försorg till ett belopp om ca 35 000 kr 

b) BP redogör för sitt deltagande på Idrottens Dag i Almedalen Visby, beslutar att även 2020 delta med en person från förbundet i 

samarbete med den lokala föreningen BK Vildkaninen. Bakgrunden är vikten av att visa upp sporten på Idrottensdag.  

Kostnaden täcks av medel från Idrottslyftet 

c) GS lyfter frågan om snabbare bågskytte, jfr Golfens ändringar av regelverk för att uppnå ett snabbare spel. MC nämner att det 

går att göra tävlingar snabbare redan idag genom att följa reglerna och vara förberedd för en tävlings olika moment. 

Tävlingskommittén får i uppdrag att titta på regelverket för att se om det finns delar som ändå kan förändras. 

d) Beslutar utreda hemsidans innehåll och utformning i syfte att få en tydligare och enklare sådan. GS informerar om kommande 

projekt på Linnéuniversitetet. 

e) GS tar upp frågan om bristande säkerhet på skogstävlingar, JL ombeds betona detta i domarutbildningar och i TO:s roll vid SM 

f) GS redogör för de registerutdrag som alla ansvariga barn och ungdomsledare ska visa upp från 1 jan 2020. GS får i uppdrag 

kolla med RF om det går notera i IdrottOnline för att minska GDPR-riskerna. 
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g) Värderingsarbetets vikt tar aldrig slut – händelser under sommaren föranleder att på kommande styrelsemöte tar upp frågan på 

ett mer handfast sätt för att sedan kunna föra ut ett tydligare budskap i verksamheten samt handlingsplan. 

h) JL får i uppdrag att utforma riktlinjer för prisutdelningar vid SM arrangemang. 

i) GS redogör för det lösa Ungdomsledarnätverk som planerats starta upp, likt det nätverk som i@nseo präglas av. 

j) Stor Grabb? GS ombeds kolla om RF kan göra ett generellt uttalande, innan detta protokoll skrivs kan vi konstatera att olika SF 

redan tagit tag i det och kalla det numera Stor grabb/tjej, vilket vi också bör kunna fastställa på kommande stämma med en 

stadgeändring. 

k) CO informerar om de samtal Tomas Johansson fört med SOK inför OS i Tokyo. SOK ämnar inte ge personligt stöd till någon 

svensk bågskytt för att underlätta träning, SOK kan tänka sig att stötta med medel för ökat tävlande. Hur Para ställer sig, där vi 

också har en plats klar, är ännu osäkert. Diskussion om hur SBF ska ställa sig. CO får i uppdrag att föra frågan vidare med 

Tomas och våra nuvarande sponsorer Stenvalls för det olympiska bågskyttet. 

l) Beslutar att Cenneth Åhlund och Emil Arnesson deltar i Idrott&destination i Östersund 16–17 okt. 

m) Frågan om stadgeändring för anställningar, GS får i uppdrag att tillskriva distrikten i frågan 

n) GS deltar den 14 sep på Cheerleaders festmiddag som hedersinbjuden med anledning av deras medlemskapet i RF  

o) Tävlingskommittén får i uppdrag att utforma regelverk för hur ”staben” på ett SM ska finansieras och säkerställas, olika SM 

olika komplexitet. 

p) RV kommer att delta i WAE´s  i Frankrike under  oktober. 

 

19-85 Kommande möten 

 

a) Team-styrelsemöte sön 27/10 kl. 20.00 

b) Styrelsemöte Scandic Anglais 30/11 kl. 12.00 till 1/12 kl. 13.00 

c) Förbundsårsmöte, Stockholm/Uppsala 19/4 kl. 9.00 

d) Styrelsemöte, Stockholm/Uppsala 17/4 kl. 18.00 

 

§19–86 Avslutning 

Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet 
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Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund      Justeras: Rolf Volungholen Ordf. Carina Olsson 

 

      
BILAGA 1 .     
2019-09-05      

      

Förtjänstplakett i GULD: 
Mats Granquist, Vetlanda 
BSK    

  Annica Mathson Berg, Vetlanda BSK   

      
STORA GRABBARS MÄRKE     

      
Nr 158      
         

      
SVENSKA REKORD  Poäng Namn/Klubb Plats 

            

2017-07-09 HC16 SBF 50 m, 72 pilar 703 Hampus Borgström, Helsingborgs BK Tjeckien 

        

2019-04-30 PDC50 SBF 70/50, 15 pilar 135 Karin Ersson Josefsson, Nykvarns BK Italien 

2019-05-11 PDC50 SBF 50 m, 72 pilar 556 Karin Ersson Josefsson, Nykvarns BK Mjölby 

2019-05-15 HR16 SBF-kortrond, 36 pilar/30 m 341 Herman Westling, Sundsv/Ortv BK Alnö 

2019-05-18 DC16 SBF 50 m, 15 pilar 145 Caroline Käck, Järnvägens BF Hallsberg 

2019-05-18 HC16 SBF 50 m, 15 pilar 147 Erik Persson, Åkersberga BSK Hallsberg 

2019-05-18 HC16 SBF 50 m, 15 pilar 147 Marcus Wällstedt, Helsingborgs BK Hallsberg 

2019-05-19 PDC50 SBF 50 m, 72 pilar 611 Karin Ersson Josefsson, Nykvarns BK Hallsberg 

2019-05-22 HC13 SBF-kortrond, 36 pilar/20 m 328 Hannes Berggren, IF Karlsvik Timrå 

2019-05-22 DIE SBF-kortrond, 36 pilar/20 m 290 Silvia Krug, Sundsv/Ortv BK Timrå 
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2019-06-01 DL16 SBF 40 m, 72 pilar 498 Maja Rönér, Helsingborgs BK Stockamöllan 

2019-06-01 HR50 (RMH) SBF 50 m, 72 pilar 655 Glenn Lindsjö, Trelleborgs BK Stockamöllan 

2019-06-01 HIE SBF 1440, 36 pilar, 40 m 303 Åke Svensson, BK Fjädern Hudiksvall 

2019-06-09 DLE SBF 40 m, 72 pilar 552 Christa Bäckman, IF Karlsvik Karlsvik 

2019-06-10 DRE SBF 70 m, 72 pilar 658 Christine Bjerendal, Lindome BK VM Holland 

2019-06-20 DB60 SBF-kortrond, 36 pilar/20 m 299 Kerstin Walmstedt, Nykvarns BK Nykvarn 

2019-06-20 HB50 SBF-kortrond, 36 pilar/20 m 321 Peter Frank, Nykvarns BK Nykvarn 

2019-06-20 DB50 SBF-kortrond, 36 pilar/20 m 314 Carina Källserud, Stallarholmens BK Nykvarn 

2019-07-03 DL16 SBF-kortrond, 36 pilar/20 m 283 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 1 

2019-07-03 HR60 SBF-kortrond, 36 pilar/30 m 339 Claes Colméus, BK Gripen Skurup 2 

2019-07-03 HR16 SBF-kortrond, 36 pilar/30 m 350 Jacob Mosén, Trelleborgs BK Skurup 2 

2019-07-03 HC13 SBF-kortrond, 36 pilar/30 m 328 Simon Mosén, Trelleborgs BK Skurup 2 

2019-07-03 DL16 SBF-kortrond, 36 pilar/20 m 287 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 2 

2019-07-08 DB16 SBF 40 m, 72 pilar 655 Olivia Elamsson, Vetlanda BSK Oskarshamn 

2019-07-10 HR16 SBF 60 m, 72 pilar 664 Jacob Mosén, Trelleborgs BK Stockamöllan 

2019-07-10 DL16 SBF 40 m, 72 pilar 514 Maja Rönér, Helsingborgs BK Stockamöllan 

2019-07-20 DLE SBF 40 m, 72 pilar 563 Christa Bäckman, IF Karlsvik 
SM 
Helsingborg 

2019-08-10 DL60 SBF-1440 rond, 40m/122cm 291 Annakarin Johannesson, Skurups BK Skurup 

2019-08-10 DL60 SBF-1440 rond, 30m/122cm 304 Annakarin Johannesson, Skurups BK Skurup 

2019-08-10 DL60 SBF-1440 rond, 30m/80cm 241 Annakarin Johannesson, Skurups BK Skurup 

2019-08-10 DL60 SBF-1440 rond, 20m/80cm 302 Annakarin Johannesson, Skurups BK Skurup 

2019-08-10 DL60 SBF-1440 rond, Totalt 1.138 Annakarin Johannesson, Skurups BK Skurup 

2019-08-10 DLE SBF-1440 rond, 40m/122cm 291 Annakarin Johannesson, Skurups BK Skurup 

2019-08-10 DLE SBF-1440 rond, Totalt 1.138 Annakarin Johannesson, Skurups BK Skurup 

2019-08-10 DL16 SBF-1440 rond, 40m/122cm 254 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 

2019-08-10 DL16 SBF-1440 rond, 30m/122cm 293 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 

2019-08-10 DL16 SBF-1440 rond, 20m/80cm 263 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 

2019-08-10 DL16 SBF-1440 rond, Totalt 1.010 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 

2019-08-17 DLE SBF 40 m, 72 pilar 572 Annakarin Johannesson, Skurups BK Hässleholm 
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2019-08-18 DL50 SBF 30 m, 72 pilar 623 Christa Bäckman, IF Karlsvik Karlsvik 

        

           

      

      

       
SVENSKA LAGREKORD Namn/Klubb Poäng Datum Plats 

         

        

R16 
SBF-kortrond, 3 x 36 
pilar/30 m TIMRÅ AIF 935 2019-05-15 Alnö 

   Wille Nordström     

   Albin Sundström      

   André Strid     

        

R13 
SBF-kortrond, 3 x 36 
pilar/20 m IF Karlsvik 994 2019-05-15 Alnö 
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   Aicha Zerrouki     

   Agnes Holmström      

   Emil Decker     

        

R13 
SBF-kortrond, 3 x 36 
pilar/20 m IF Karlsvik 1002 2019-05-22 Timrå 

   Aicha Zerrouki     

   Agnes Holmström      

   Emil Decker     

        

R16 
SBF-kortrond, 3 x 36 
pilar/30 m TIMRÅ AIF 947 2019-05-28 Sundsvall 

   Wille Nordström     

   Albin Sundström      

   André Strid     

        

BE 
Barebow-Mix, 50 m/2 x 
72 pil BSK STURARNA 1099 2019-07-20 

SM 
Helsingborg 

   Saga Sundbaum     

   Carl Andrén Lundahl     

        

CE 
SBF, 50 m, 3 x 8 pilar, 
tot 24 pil Trelleborgs BK 229 2019-07-20 

SM 
Helsingborg 

   Magnus Carlsson     

   Linus Strömberg      

   Joakim Limås     
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Bilaga 2 

Alkoholpolicy 
 

ALKOHOL- OCH TOBAKSPOLICY 
FÖR 

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
Antagen vid SBF:s stämma 2003 – reviderad och beslutad 2019-09-14 

 

Definition 

• Denna alkohol,- drog- och tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom svenskt bågskytte. 

• Vi skall i alla sammanhang vara ett "rent" förbund fritt från alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat. 

• Det skall vara naturligt för varje ledare och bågskytt att påpeka när man ser överträdelser från vår policy. 

• Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av WA:s, RF.s, SOK:s och SBF:s tävlings och antidopingregler. 

Så här vill vi ha det i våra anläggningar 

• Våra bågskytteanläggningar är alkohol- och rökfria vid träning och tävling. 

• Det är rökfritt på tävlingsområdet, i träningslokaler och samlingslokaler. 

Så här vill vi ha det vid vårt Bågskyttegymnasium(NIU) – tillägg från ovan 

• Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid vårt bågskyttegymnasie(NIU) under skoltid. 

• Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid några lokaler i anslutning till bågskyttegymnasiet (t.ex. träningshall eller förläggning) vare sig det är 
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skoltid eller fritid. Studietiden får aldrig bli en inkörsport till alkoholmissbruk. 

• Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på människan och bågskyttet. 

• Det skall vara naturligt för lärare att informera föräldrar om man konstaterar överträdelser från vår policy. 

  

Så här vill vi ha det vid all utbildning 

• Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på människan och bågskyttet. 

• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband utbildning. 

• Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagsutbildning) - ingen uppträder påverkad.  

• Vi är extra restriktiva när ungdomar är med. 

• SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige(undantaget internationell representation eller undantag efter särskilt förbundsstyrelsebeslut - delegerat till Ordf 

el GS motsvarande) 

Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - nationellt 

• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. 

• Vid prov för tävlingslicens informerar vi om alkoholens och tobakens negativa inverkan på bågskyttet. 

• Även kvällstid är vi extra restriktiva när ungdomar är med. 

Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - internationellt 

• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning så länge laget har tävlande kvar i aktuell tävling. 

• Vid landslagsläger diskuterar ledare och skyttar hur man som representant för Sverige och Svenska Bågskytteförbundet bör uppträda på resor, banketter 

och fester. 

• Överträdelser kan innebära att berörd skytt eller ledare ej blir uttagen vid kommande resor. 

Så här vill vi ha det vid representation och fester 
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• Vi använder alkohol med måtta - ingen uppträder påverkad. 

• Vi är extra restriktiva när ungdomar är med. 

• SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige(undantaget internationell representation eller undantag efter särskilt förbundsstyrelsebeslut(delegerat till Ordf 

el GS motsvarande) 

Så här vill vi ledare vara föredömen 

• Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel. 

• Ledare ska vara ett föredöme för ungdomar. 

Svenska Bågskytteförbundet 
Styrelsen 
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Bilaga 3 

Framtagen 2019-02-13 (reviderad och beslutad 2019-09-14)- av förbundsstyrelsen 

Riktlinje för ersättningar och arvodering 

Denna riktlinje beslutas av förbundsstyrelsen årligen i samband med beslut om budget. Om eventuella avsteg ska göras från denna riktlinje så sker det via 

beslut av ordförande och vice ordförande och informeras övriga styrelseledamöter.  

Ersättningar 
Alla utlägg som genomförs för att stötta förbundets verksamhet ersätts mot kvitto enligt budget eller särskild delegation eller beslut. Även traktamente ska 

utgå enligt svenska skatteregler alternativt förmånsbeskattad ersättning för måltid. SBF använder Vismaonline.com(för styrelsen och övriga med frekventa 

utlägg) där allt ska registreras. Kvittounderlagen, fästa med häftklammer eller motsvarande på ett A4, skickas sedan in till kansliet ihop med en utskrift av 

redovisningen. 

Ersättning utgår vid behov för bredband och telefon till ledamöter. 

Förbundsstyrelsen kan välja att köpa in tjänster för specifika uppdrag under en begränsad tid för att en uppgift ska bli utförd. I det fall det sker ska det 

framgå tydligt om uppdraget är av konsultkaraktär eller om det rör sig om en projektanställning. Tid, förväntat resultat och ersättning ska framgå av den 

uppdragsbeskrivning som berörda parter skriver på innan uppdraget startar.  

Arvodering 
Förbundsstyrelsen kan besluta att arvodera vissa specifika ideella roller som ersättning för förlorad lön eller för en specifik arbetsinsats. 
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De roller som är arvoderade är: 

-förbundsstyrelsen ordförande 3000 kr/år och ledamot 1000 kr, plus 500 kr per fysiskt styrelsemöte  

-förbundskaptener samt assisterande para-kapten 

Arvoderingen av förbundskaptener utgör av en fast ersättning på 1000 kr per dag som de är på landslagsuppdrag, som ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst, alltså max 5 av 7 veckodagar. Biträdande förbundskaptener, förbundsläkare och andra stödfunktioner får normalt ersättning enbart om det 

krävs att man tar tjänstledigt från sitt arbete.  

Motprestation för att få arvoderingen av förbundet är att förbundskaptenen har utfört sitt arbete tillfredställande genom att sköta de administrativa, 

praktiska och idrottsliga arbetsuppgifterna väl utan onödig administrativ belastning på SBF:s övriga funktioner. Krävs administrativ hjälp så ersätts den ur 

egen tilldelad budget. 

Attestering av ersättningar och arvoden  
Alla ersättningar och arvoden attesteras av generalsekreterare eller ordförande beroende på beloppsnivå. 

• Under 5000 kr/ersättning eller arvode attesteras av generalsekreterare 

• Över 5000 kr/ersättning eller arvode, men inom budget, generalsekreterare 

• Övrigt t ex fakturor attesteras av ordförande eller vice ordförande 
 

Ersättningar till generalsekreteraren (GS) attesteras av ordförande, oavsett storlek. Ordföranden attesterar GS rese- och utläggsredovisningar via 

vismaonline, GS attesterar övrigas. Ordföranden efterattesterar GS-utlägg via pappersunderskrifter. 

Lönefilen till banken förbereds av GS och godkänns av ordförande. 
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Medföljande på resor 
Om uppdraget så tillåter, kan medföljande medges på resa men kostnader ska hållas separat så långt som möjligt, med betalning till resebolag, inte via SBF, 

och ev. extra kostnad som inkluderas i annan räkning regleras i efterhand direkt efter hemkomst. 

Utlägg redovisas skyndsamt 
Senast nästkommande månad, utbetalning, om inget annat överenskommet, den 25:e resp. månad (deadline ca 15:e).  
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Bilaga 4    Senast fastställd 2019-09-14 

Jämställdhetsplan  

Bakgrund 

Svenska Bågskytteförbundet tillsatte i samband med jämställdhetskonferensen 2007 en grupp som fick i uppdrag att ta fram ett jämställdhetsprogram som 

skulle presenteras på konferensen innan årsmötet 2008.  Denna jämställdhetsplan skall uppdateras årligen eller oftare vid behov. 

SBFs jämställdhetsplan utgår från Riksidrottsförbundets fastställda jämställdhetsmål 20251 

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

• Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. 
• Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. 
• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. 
• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent. 
•  Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och     
påverka. 
• Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.  

 

Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till Riksidrottsstämman 2025: 

• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent. 

 
1 https://www.rf.se/jamstalldhet/jamstalldhetsmal/ 
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• valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män. 
•  andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller 
liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent. 
• andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent:  

• inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, 
• vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 
• vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
• vid SF:s landslagsverksamhet 

 

1 Svenska Bågskytteförbundet  

Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.  

Representation  

Svenskt bågskytte skall målmedvetet sträva efter att kvinnor och män representeras med minst 40 procent i styrelser, arbetsgrupper och kommittéer senast 

2017, från 2018 är detta mål nått i förbundsstyrelsen och i de flesta kommittéerna och skall nu bibehållas.  

Jämställdhetsansvarig utses av styrelsen som sedan adjungerar denne till styrelsen.  

SBF:s valberedning skall bestå av lika många kvinnor och män. Valberedningen skall på ett av sina inledande sammanträden ta upp genusperspektivet ur 

jämställdhetssynpunkt.  

Vid sammansättning av projektgrupper internt och vid extern representation samt vid officiella uppdrag, t.ex. RIM eller Riksidrottsforum, där gruppen består 

av två eller flera bör bägge könen vara representerade.  

Styrelsen skall ta fram riktlinjer vid rekrytering och befordran där jämställdhetsperspektivet beaktas.  
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Styrelsen och sportkommittén, skall målmedvetet sträva efter en jämnare könsfördelning bland de ansvariga för landslagen. Då två ledare åker med på 

landslagsuppdragen skall om möjligt bägge könen vara representerade.  

Förbundet skall aktivt arbeta för att ledarna för landsdelsgrupperna består av bägge könen.  

 

  

Resurser  
Herr- respektive damverksamheten, liksom flick- och pojkverksamheten skall erhålla likvärdig status inom SBF. Utbildningsplaner för grundläggande 

jämställdhetskunskap och metoder för spridning av dessa utarbetas och utvärderas kontinuerligt.  

Förbundet skall fortlöpande informera, utbilda, förtroendevalda, tränare och anställda på alla nivåer så att de beaktar jämställdhetsperspektivet i den 

dagliga verksamheten.  

Förbundets utbildningar och utbildningsmaterial skall i lika utsträckning synliggöra såväl kvinnor/flickor som män/pojkar.  

Vid bågskyttegymnasiet skall flickor och pojkar ha likvärdiga förutsättningar för utövandet av bågskytte. Förbundet skall dessutom verka för att en jämn 

könsfördelning uppnås bland eleverna.  

2 Distrikten  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.  

Representation  
Samtliga distrikt skall målmedvetet sträva efter att det underrepresenterade könet skall bestå av minst 40 procent av ledamöterna i respektive styrelse från 

2019.  

Vid nomineringar av ledamöter till förbundsstyrelsen skall distrikten verka för att såväl män som kvinnor nomineras i det närmaste lika stor omfattning.  
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Distrikten skall målmedvetet sträva efter att såväl män som kvinnor representeras vid möten som arrangeras av förbundet, eller andra aktörer, då 

representationen består av två eller fler personer.  

Distrikten skall målmedvetet sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning bland distriktstränarna.  

3 Föreningarna  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.  

Representation  
Samtliga föreningar skall målmedvetet sträva efter att kvinnor och män representeras med minst 40 procent i föreningsstyrelserna från 2021.   

Föreningarna skall erbjuda bägge könen likvärdiga möjligheter att utöva bågskytteträning och bågskyttetävling. 

Föreningarna skall eftersträva en jämn könsfördelning bland tränare och utbildade domare.  

Resurser  
Föreningarna skall verka för att fördela träningstider och tävlingsmöjligheter efter en genomtänkt strategi, så att genusperspektivet genomsyrar föreningens 

verksamhet.  

Likvärdiga resurser skall fördelas inom föreningarna mellan de olika könen.  

5 Förändring av stadgar och regler  
Vid varje förändring av stadgar och tävlingsregler skall jämställdhetsperspektivet beaktas. 

6 Jämställdhet handlar även om inkludering 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete tar utgångspunkt ifrån genus. SBFs jämställdhetsplan avser inte endast kön inte minst för att alla inte definierar 

sig som man eller kvinna. Denna jämställdhetsplan avser även jämställdhet utifrån: 

- sexuell läggning 
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- religion 

- politisk övertygelse 
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