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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 20–08–31 Start kl. 20.00 avslut kl. 20:45 

Plats: Teams 

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

(CÅ/GS), Rolf Volungholen (RV), Ann-Sofie Wredendal (AW) och Jessica 

Larsson (JL) 

Anmält förhinder: Ellinor Ryrå (ER) och Emil Arnesson (EA) 

 

Valberedningens ordförande Fredrik Rudin deltog i mötet 

  

 

§20–95 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§20–96 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§20–97 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Jessica Larsson, vilket numera signeras via min.ebox 

 

§20–98 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§20–99 Huvudfrågor 

 

a) Uppdatering av rekommendationer från FHM, angående Covid-19, där ny 

information kan givits men ännu inget som ger förändring i nuläget.  

b) Beslut om att genomföra Inomhus-SM i Skurup för senior 31/10 ..1/11 

respektive JSM i Timrå 14-15/11 med de begränsningar som är en följd av 

FHM:s rekommendationer och Ordningslagen. Ett flertal dispenser kommer 

att behandlas av Jessica Larsson.   

c) Beslutar att innehållet på det fysiska styrelsemötet 26–27/9 i huvudsak blir 

Uppföljning Föreningsutv. respektive Paraprojektet 

Strategiska och Verksamhetsplanerna 

Kommunikation del 2 - bl.a. Värdeord 

Återstart (Brain storm?) dokument finns från Ungdomsledarnätverket 

Utbildning (Brain storm?) Underlag finns från Utbildningskommittén 

Demokratiutveckling (Brain storm) 

d) Beslutar att alla domares behörighet förlängs ett år pga. Covid-19. Jessica 

Larsson har innan fått i uppdrag att titta på möjligheten göra ex uppdatering 

av domare via Teams 

e) Cenneth Åhlund redogör för de två världsrekord som noterades av Leo 

Pettersson på söndagens tävling. Cenneth redogjorde också för den test som 

genomfördes av streaming med hjälp av den dator, ca 30 000 kr, som 

inskaffats för ändamålet. En satsning som ligger i linje med vår 

Förbundsutvecklingsplan för ungdoms och vuxenidrott. 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

f) Cenneth Åhlund vill också till protokollet ha ett retroaktivt godkännande av 

de inköp, ca 220 000 kr, som gjorts för Action Archery, finansierat av 

Svenska Spels Framåt för fler i rörelse 

 

§20–100 Kommande möten  

  

a) Fysiskt möte 25/9 kl. 18 – 26/9 kl. 15, Scandic Grand Örebro  

b) 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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f) Cenneth Åhlund vill också till protokollet ha ett retroaktivt godkännande av 


de inköp, ca 220 000 kr, som gjorts för Action Archery, finansierat av 


Svenska Spels Framåt för fler i rörelse 


 


§20–100 Kommande möten  


  


a) Fysiskt möte 25/9 kl. 18 – 26/9 kl. 15, Scandic Grand Örebro  


b) 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 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





		2020-09-28T13:52:12+0000


	



