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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 2020-01-06 kl. 20:00-21:20  

Plats: Teams 

Närvarande: Ellinor Ryrå (ER), Jessica Larsson (JL), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund 

(CÅ/GS), Rolf Volungholen (RV), Bo Palm (BP), Emil Arnesson (EA), Magnus 

Carlsson (MC), Therese Lundqvist (TL, anställd) och Ann-Sofie Wredendal 

(AW)  

Anmält förhinder:  

 

§20–01 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§20–02 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§20–03 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Ellinor Ryrå 

 

§20–04 Fastställande av dagordning  

Godkändes efter några tillägg 

 

§20–05 Fastställande av föregående protokoll 

 Godkändes 

 

§20–06         Kansliet 

 

a) Preliminärt bokslut visar ett positivt resultatutfall runt 50 tkr, budgeten var 

på minus 400 tkr. 

b) Beslutade utse Marcus Hjortsberg till årets beridna bågskytt 2019 

c) Beslutar att utse Arne Gerkhe, Hallsberg, till årets manliga ledare, Helen 

Westin, Huddinge, till årets kvinnliga ledare samt Elisabeth Öberg, 

Danderyd, till årets unga ledare. Beslutade samtidigt att kommande år endast 

utse en Årets ledare, oavsett kön eller ålder. Förutsatt att antalet nominerade 

överstiger tre namn. 

d) Beslutar att tilldela BSK Sturarna 10 000 kr som stöd för NUM-

arrangemang. 

 

§20–07           Övriga frågor 

 

a) Beslutade tider och i viss mån innehåll och övrigt upplägg för Årsmöte med 

därtill hörande konferens. Tema för konferens blir kommunikation och 

ungdomsverksamhet i förening och distrikt.  

b) BP redogjorde för slutfasen av stadgeförändringar och styrelsen beslutade att 

sända det vidare till regelkommittén med undantag av punkten för domares 
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eventuella inträde i Stora Bågskyttars märke (idag Grabbars). JL får i uppgift 

att utreda den sistnämnda biten lite till innan beslut. 

c) Beslutar godkänna projektplanen för Föreningsutvecklingsprojektet, BP 

samlar styrgruppen. 

d) RV och CO redogör för Projektdirektivet Para-utveckling, beslutar godkänna 

detsamma. Avtal kan förväntas bli klart inom kort med de utvalda 

personerna som projektledare och konsulent. 

e) RV redogör för utkastet till ny Jämställdhets och inkluderingsplan, styrelsen 

ger RV gå vidare till färdig plan.  

f) CO redogör för det resultat som styrelsens samlade bild av styrelsearbetet 

gett vid handen i de intervjuer som genomförts, alla verkar belåtna med 

utvecklingen och ser med tillförsikt fram emot 2020. 

g) CÅ redogör för de förslag till nominering till WAE:s olika funktioner vid 

kongress i maj 2020, Till WAE:s styrelse Cenneth Åhlund, Fält&3D-

kommitté Sofie Johansson samt Para-kommitté Kaarina Saviluoto, beslutar 

att CÅ kan sända in dessa 

h) CO redogör för ett utkast till informationsmail, beslutar att utge dessa, med 

viss oregelbundenhet, till föreningar och distrikt, huvudskribenter blir CO 

och CÅ men respektive ledamot kan ges utrymme vid behov. 

 

20–08 Kommande möten 

 

a) Styrelsemöte Scandic Skogshöjd Södertälje 6/3 kl. 18..7/3 kl. 17 

b) Styrelsemöte Teams 15/4 kl. 20-21 

c) Förbundsårsmöte, Infra City Upplands Väsby 18/4 kl. 9.00 

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

e) WAN/NBU-möte, Scandic Gamla Stan 22–23/2 (BP, CÅ, ER och TL) 

 

§20–09 Avslutning 

 

Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund       

 

Justeras: Ellinor Ryrå Ordf. Carina Olsson 
 

 

 

 


