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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 20-08-09 Start kl. 20.00 avslut kl. 21:30 

Plats: Teams 

Närvarande: Bo Palm (BP), Magnus Carlsson (MC), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund 

(CÅ/GS), Emil Arnesson (EA), Rolf Volungholen (RV), Ellinor Ryrå (ER) och 

Jessica Larsson (JL) 

Anmält förhinder: Ann-Sofie Wredendal (AW),  

  

 

§20–87 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§20–88 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§20–89 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Jessica Larsson, vilket från och med detta möte signeras 

via min.ebox 

 

§20–90 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§20–91 Kanslirapport 

a) Projektrapporten för föreningsutvecklingsprojektet som ska skickas till 

styrgruppen redovisades. Paraprojektet informerades muntligt. för- båda 

projekten är igång igen efter att ha hindrats av Covid-19. Bo Palm betonar 

vikten av fokus på projektens innehåll för respektive projektanställd. På 

mötet i september ska projekten följas upp mer detaljerat utifrån 

projektplanerna och förslag på revidering av målen diskuteras. Ansvariga 

beställare samt projektledare 

b) Beslut att köpa in två prototyper av ställning för blindskytte av Rolf 

Volungholen, ca 10 000 kr styck. Skäl till val av Rolf som leverantör är 

kunskap, både som internationell domare och som tekniker. Styrelsen enig. 

c) Utbildningskommittén (UK) samlas till ett teamsmöte med 

distriktsordföranden, Kenth Bergström, GS och CO. Förbundsstyrelsen i 

övrigt deltar i mån av tid. 

 

§20–92 Huvudfrågor 

 

a) Uppdatering av förändrade rekommendationer från FHM, angående Covid-

19, där ny information kan förväntas men ännu inget som ger förändring i 

nuläget.  

b) Bekräftar tidigare beslut om att Beridet SM 1–2/8 genomförs enligt plan.   

c) Beslut om Inomhus-SM senior 31/10 ..1/11 respektive JSM 14-15/11 tas 

senast 6 veckor innan. Beslutar att nästkommande styrelsemöte behandlar 
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frågan och att tävlingskommittén via Bo Palm och Magnus Carlsson får i 

uppdrag till dess ta fram förslag på alternativa lösningar. 

d) Diskussion om kränkningsanmälan och problemet med att skilja privat 

arrangemang och föreningsmässiga. Beslutar att titta närmare på om 

Bestraffningsnämnden kan nyttjas för mer av etikfrågor, ex stadgeändringar. 

Carina Olsson och Jessica Larsson tittar vidare på det inför nästa möte. 

e) Cenneth Åhlund efterlyser respons från förbundsstyrelsen om 

Återstartsdokumentet från Ungdomsledarnätverket. CÅ, Ellinor Ryrå och 

Therese Lundqvist kommer arbeta vidare med frågan. 

f) Beslutar att förlänga föreningsutvecklingsprojektet till 31/1 2022 med 

anledning av att Covid-19 förhindrat planerat arbete samt därmed även 

anställningen av Therese Lundqvist. 

g) Godkänner den internationella strategin efter en kort diskussion om 

huruvida målet om event är realistiskt, frågan tas upp vid nästa revidering. 

 

§20–93 Avslutning och reflektion 

 

Genomgång av ledamöternas samlade svar på de intervjuer ordförande gjort 

sedan föregående möte 

 

§20–94 Kommande möten  

  

a) Styrelsemöte 30/8 Teams kl. 20:00-21:00 (huvudfråga ev alternativa 

genomföranden av SM tävlingar i höst) 

b) Fysiskt möte 25/9 kl. 18 – 26/9 kl. 15, Scandic Örebro Väst (huvudfråga 

fortsättning kommunikationsstrategin och återstarten)  

c) Fysiskt möte 28/11 kl. 12 – 29/11 kl. 13, Scandic Opalen Göteborg (med 

middag – ej julbord) 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Jessica Larsson  Mötesordf. Carina Olsson 
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