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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 20-05-31 Start kl. 20.00 avslut kl. 21:30 

Plats: Teams 

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

Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Emil Arnesson (EA) och Rolf 

Volungholen (RV)  

Anmält förhinder: Ellinor Ryrå (ER) och Bo Palm (BP), 

  

 

§20–72 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§20–73 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§20–74 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Ann-Sofie Wredendal 

 

§20–75 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§20–76 Huvudfrågor 

 

a) Förändrade rekommendationer från FHM, angående Covid-19 

gör, att seniortävlingar från 14 juni är tillåtna, utomhus och om 

alla andra restriktioner följs. CÅ uppdras att sammanställa den 

villkorsmall som varje SF ska ta fram för ett säkert tävlande 

med anledning av fortsatt Covid-19. Villkoren ska vara 

publicerade innan 14 juni på hemsidan. 

b) Ekonomiska prognosen för 2020 är oförändrad då ingen ny 

information kommit som ger behov av justering.  

c) Tavel-SM inställt efter ett per capsulam-beslut via mail 

Övriga SM, inga fler flyttar, den 14 juni kommer definitivt 

beslut tas om SM utomhus kan genomföras eller ej. 

3D-SM 22–23/8 vill avvakta lite till, flyttar inte 

JSM 29-30/8, kan ev. flytta till 12-13/9 

Jakt-SM 5-6/9, avvaktar  

Fält-SM 19-20/9, avvaktar 

Beridet SM 1-2/8, avvaktar, färre än 50, vana med sen 

uttagning  

Inne-SM 31/10-1/11 

JSM 14-15/11 

d) CÅ redogör för ”Bågskyttesnackisen” och den utvärdering som 

gjorts löpande, mycket bra respons, testar olika ämnen och 

Kommenterad [BO1]: Togs  inte upp på mötet 

Kommenterad [CÅ2R1]: Tänkt som info men stryker det 
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tidpunkter. Efterfrågar hjälp av styrelsen med 

marknadsföringen. Therese har gjort ett kanonjobb är 

sammanfattningen och mer finns i röret framåt.   

e) RV och CÅ redogör för utkast till proposition för en mer 

aktuell beräkning av medlemsavgift och röstlängd i förbundet. 

Istället för året näst före det senaste så ska det senaste kunna 

användas med modern teknik. Förslaget bordläggs tills det blir 

aktuellt att summera hur Cvid-19 slår på utvecklingen för 

helåret 2020. 

f) CO redogör för förslag, se bilaga, till förändrade ersättningar, 

rutiner och styrelsearvoden inom ramen för det årsmötet 

beslutat, förslaget antas. Delarna som avser milersättningar 

skjuts på framtiden.  

Beslutar enligt förslaget på nedan punkter med anledning av 

stämmans beslut angående justering av arvodet samt en del 

andra ersättningar.  

• Fasta arvoden inklusive mötesarvode för fysiska möten  

• Ledamöternas rätt att bevista internationella event 

ändras till att det får ske först efter tre år.   

• Bredband och telefonkostnader.  

• Ledamöters investering i datorer och skrivare.  

• Julbordsmötet  

g) CO redogör för Kommunikationsstrategi och plan. Där 

strategin är klar men vi måste titta mer på de värdeladdade 

orden, är de rätt? Styrelsen anmodas ge respons senast 6 juni 

Den återremitteras till nästa fysiska möte för vidare 

behandling. Årshjul eller schema för nyheter följer därpå. 

Programvara har inskaffats för att kunna ta fram dessa utan att 

uppfinna hjulet varje gång, tester pågår på kansliet. 

h) RV och CÅ får i uppdrag att förfina Internationella strategin 

för att tydliggöra hur vi vill jobba med representation i WAE 

och WA framledes. 

§20–77 Avslutning och reflektion 

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

genomförts. Betyget är gott. 

§20–78 Kommande möten   

a) Styrelsemöte 14/6 Teams kl. 20:00-21:00 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Ann-Sofie Wredendal  Mötesordf. Carina Olsson 
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Bilaga 
Förslag till beslut med anledning av stämmans beslut angående 
justering av arvodet samt en del andra ersättningar.  

1. Fasta arvoden inklusive mötesarvode för fysiska möten B 
2. Återremitteras till senare tidpunkt 
3. Ledamöternas rätt att bevista internationella event. B  
4. Bredband och telefonkostnader. B  
5. Ledamöters investering i datorer och skrivare. B  
6. Julbordsmötet I  
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1 Arvoden och mötesarvode  
Vid förbundsstämman beslutades, efter förslag från revisorn Bengt Idéhn, att arvodet skulle 
höjas till 60 000:- från dagens 50 000:- som vi haft sedan 13/14 år. Beslutet togs med 
acklamation.   
Beslutet som togs var 60 000:- Sociala avgifter tillkommer utöver beslutade summa precis 
som tidigare.  
Följande förslag:  
Styrelse  Fast  Fys möte 500:-  3 st       AU Fys möte 1st  total  
Ordförande  6 000  1 500   500   8 000  
Vice ordf  4 000  1 500   500   6 000  
Ledamot  4 000  1 500   500   6 000  
Ledamot  4 000  1 500     5 500  
Ledamot 4 000 1 500    5 500  
Ledamot 4 000 1 500    5 500  
Ledamot 4 000 1 500    5 500  
Ledamot 4 000 1 500    5 500  
Totala kostnader     47 500  
(Om sociala kostnader skall räknas in så blir det 61 750)  
Om samma arvode tas ut nästa år då styrelsen går till sju personer total 42 000  
(Om sociala kostnader skall ingå blir summan då 54 600)  
  
   

3 Ledamöters och anställdas rätt att bevista ett internationellt event.  
Samtliga förtroendevalda har sedan ett antal åt tillbaka rätt att bevista ett internationellt 
event/mandatperiod. Det innebär att ledamöter som kommer in i styrelsen på ett fyllnadsval 
är mandatperioden endast ett år medan den för övriga ledamöter så är mandatperioden två 
år.  
Föreslår här en förändring som innebär att ledamöter som vill bevista ett internationellt 
event först efter tre år äger rätt att, efter beslut av ordförande alternativt viceordförande, 
genomföra detta. Orsaken till detta är att ett eller två år är för kort tid.   
Rätten till detta bör inte gälla våra internationella domare som ändå är ute på ganska många 
internationella tävlingar. Ordförande skall delta på olika internationella event då det krävs. 
Denna möjlighet kan delegeras till annan person i styrelsen.  
De internationella tävlingar som gäller är OS, VM, EM, Paralympisk samt VC-finalen. 
Delfinalerna i WC är inte prioriterade tävlingar.  
Om och när anställda vill besöka ett internationellt event skall detta beslutas av ordförande i 
övrigt gäller samma principer som för de förtroendevalda.  
  
  

4 Bredband och telefonkostnader  
Bredband och telefonkostnader har under årens lopp använts av vissa ledamöter medan 
andra sällan eller aldrig tagit ut denna ersättning. Det måste bli allas eller ingens rätt.  
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Föreslår att ersättningen skall betalas ut efter att kvitto skickas till GS. Totalt kan 
maximalt 300:- utbetalas per månad även om kostnaderna varit högre. Detta gäller från april 
2020 och framgent. Från maj måste kopia på faktura skickas in annars ingen ersättning.  

5. Ny data och skrivare  
Ledamot äger idag rätt att på SBFs bekostnad köpa ny dator respektive skrivare. Skulle 
ledamot sluta före det passerat tre år efter det att materialet införskaffat skall restvärdet 
betalas tillbaka till SBF. Förslaget innebär en avskrivningstid på fyra år. D v s 25% skrivs av 
varje år. Skulle ledamot sluta i styrelsen efter tre år skall 25% av inköpspriset återbetalas. 
Beslut om att ledamot får köpa in en dator tas av ordförande och besluten kommer ske 
restriktivt dvs endast för de som kan visa att de inte har möjlighet att delta i styrelsearbetet 
annars.  

6. Julbordsmöte  
Under en lång följd av år har styrelsemötet i nov/dec varit öppet för styrelsen och 
valberedningens ordförande att ta med en anhörig som medföljer till julbordet. Denna 
tradition har varit mycket uppskattad av flertalet ledamöter och närstående och bör därför 
kvarstå. Kostnaden har under åren minskat en hel del då all alkohol betalas av respektive 
deltagare och räknar man sedan bort kostnaden för att middagen som inte äts på hotellet så 
blir merkostnaden marginell för julbordet.  
Eftersom julbordet under ett antal år varit i Stockholm alternativt Göteborg så förutses att 
tåg används för att ta oss till städerna. Miljömässigt rätt och troligen även billigare.  
  
Med vänlig hälsning  
Ordförande i samråd med vice ordförande  
 

 

 


