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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 2019-10-27 Start kl. 20 avslut kl. 21:15 

Plats: Teams 

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

Magnus Carlsson (MC) och Ann-Sofie Wredendal (AW)  

Anmält förhinder: Rolf Volungholen (RV) Lisa Andersson (LA) 

 

§19–87 Mötets öppnande och inledning 

Vice Ordförande Bo Palm välkomnar till mötet  

 

§19–88 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Bo Palm och Cenneth Åhlund 

    

§19–89 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Ann-Sofie Wredendal 

 

§19–90 Fastställande av dagordning  

Godkändes efter några tillägg 

 

§19–91 Fastställande av föregående protokoll 

 Godkändes 

 

§19–92          Ekonomi 

a) Följer budget 

b) Medlemskapet för föreningen Härnö IF fastställs 
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c) CÅ redogör i stora drag för utfallet, utan analys, i det nya stödsystem RF lanserat. Utfallet för SBF förhållandevis gott men med 

hårdare styrning än innan men med stöd i vår förbundsutvecklingsplan. 

 

§19–93           Övriga frågor 

 

a) Beslutar att växling av medel från SOK kan utgå som ersättning för förlorad arbetsförtjänst till av SOK utvald(a) bågskytt. 

Liknande lösning kan bli aktuell i samarbete med SPK. 

b) CÅ informerar om att Therese Lundqvist nu börjat sin anställning, fysiskt den 28 okt, och redogjorde kort för det projektdirektiv 

som finns och att en mer preciserad projektplan skall upprättas snarast. 

c) EA redogjorde för deltagandet på Idrott&Destination och betonar vikten av att vi tar fram ett fungerande koncept för city-event 

men också för det mottagande och intresse bågskyttet visas. Bland annat vill Åre/Östersund liksom Stockholm arrangera 

EM/VM i bågskytte. 

d) Beslutar att årsmötet den 19 april kombineras med en större konferens i någon form 

e) Beslutar att kommande möte ska användas för att lära oss mer om jämställd, inkluderande idrott, liksom Trygg idrott, 

Barnkonvention och vikten av att följa regeln om begränsade registerutdrag 

f) CO rapporterade det positiva omdöme som det extra telefonmötet med distriktsordföranden gav, de var för övrigt också positiva 

till att få jobba med föreningsutvecklingen ihop med Therese framöver.  

g) Bordlade rapporten från Framtidskommittén till framtida möte 

h) Beslutar att arrangörer av tävlingar som ska redovisas i World Archery Calender (tre veckor innan), för att kunna gälla som 

världsrekordstävlingar (utöver att följa regelverket i övrigt) och ranking ska anmäla det senast fyra(4) veckor innan tävlingsstart 

till sbf@bagskytte.se(ingen annan väg) samt betala 300 kronor och redovisa resultaten på www.ianseo.net (i tillägg till 

resultatdatabasen) 

i) BP redogör för arbetsfördelningen med Kurt Lundgren som fortsätter sköta Klassikerna och Allsvenskan tills vidare, BP tar 

hand om SM-arrangörerna. 

 

 

 

http://www.ianseo.net/
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19-94 Kommande möten 

 

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

b) Förbundsårsmöte, Infra City Upplands Väsby 19/4 kl. 9.00 

c) Styrelsemöte, Infra City Upplands Väsby 17/4 kl. 18.00 

d) Konferens Infra City Upplands Väsby 18/4–19/4 

 

§19–95 Avslutning 

Vice Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund      Justeras: Ann-Sofie Wredendal Ordf. Bo Palm 

 


