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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 20-05-03 Start kl. 20.00 avslut kl. 21:00 

Plats: Teams 

Närvarande: Jessica Larsson (JL), Ann-Sofie Wredendal (AW), Magnus Carlsson (MC), 

Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Bo Palm (BP), Emil Arnesson 

(EA), Rolf Volungholen (RV) och Therese Lundqvist (TL) 

Anmält förhinder: Ellinor Ryrå (ER) 

  

 

§20–65 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§20–66 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§20–67 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Emil Arnesson 

 

§20–68 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§20–69 Huvudfrågor 

 

a) CÅ redogör för det ekonomiska utfallet och prognosen för året. 

Då Corona-viruset, Covid-19, gör att Elitverksamheten ser ut 

att bli liten, då den internationella verksamheten skjuts framåt 

eller ställs in, så förväntas ett ganska stort överskott för året. 

Rapporten godkänns. CÅ redogör för de utredningar som görs i 

samverkan med RF om Coronans konsekvenser för vår 

ekonomi. Bedömningen är att vi inte kommer erhålla stöd då vi 

troligen förväntas gå med positivt ekonomiskt utfall. CÅ har 

dock markerat mot RF att vårt problem blir om aktivitetsnivån, 

medlemmar, SISU, LOK mm sjunker så kommer kommande 

års ekonomi försämras. Vilket i slutändan framförallt drabbar 

Elit, då den finansieras av våra gemensamma intäkter i form av 

medlems-, licens- och sanktionsavgifter. CÅ ges uppdraget att 

räkna på två tänkta scenarier, 30% resp 50% ner i totala antal 

medlemskap 

b) Beslutar att anta Norduppland BK som ny förening 

c) CÅ och TL redogör för ”Bågskyttesnackisen”, vårt nya 

onlineforum, i Teams, för utbildning, diskussion och 

utveckling. Första start 3 maj. 
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d) Beslutar att fastställa det per capsulam-beslut som togs den 26 

april om att återta tävlingssanktionen för Hölegropa 3D i Tibro 

den 2 maj då den inte följde FHM:s regler om tävling för 

seniorer, resor över regiongränser och riskgrupper. 

e) CO leder en diskussion om återstart för bågskyttet när Coronan 

gett sig. Beslutar att CÅ ska ta fram en plan för rekrytering där 

500 000 kr av Elits ej använda budget kan användas i syfte att 

öka antalet medlemmar i föreningarna. Därmed förbättras 

framtida SBF:s möjlighet till Elitverksamhet. MC tar på sig 

uppgiften att informera SK att få elitskyttarna förstå sin del av 

en lyckad återrekrytering.  

Onlinetävlingar, här för att stanna? Då krävs ett regelverk. JL 

ges i uppdrag titta på det ihop med Regelkommittén 

CÅ redogör för läget för internationella mästerskap och SM, 

där alla internationella mästerskap är satta i stand by till 1 sep. 

En ”hemlig” kalender finns enligt WA, tyvärr får vi inte ta del 

av den. SM måste svar avkrävas arrangörerna innan 

styrelsemöte 31 maj. 

f) CO redogör för nuläget för Kommunikationsstrategi och plan. 

Där strategin är klar för granskning och planen förväntas bli 

klar inom kort. CÅ redogör för tanken, enkelhet är målet. Vad, 

När, Vem?  

§20–70 Avslutning och reflektion 

CO går ”bordet” runt för att alla ska ge sin åsikt om hur mötet 

genomförts. Betyget är gott. 

§20–71 Kommande möten   

a) Distriktsordförandemöte 10/5 Teams 

b) Styrelsemöte 31/5 Teams  

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Emil Arnesson    Mötesordf. Carina Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


