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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 20–09-25..26 Start kl. 18.00 avslut kl. 15:00 

Plats: Scandic Grand Örebro 

Närvarande: Bo Palm (BP), Magnus Carlsson (MC), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Rolf Volungholen (RV), Ellinor Ryrå 

(ER), Emil Arnesson (EA) och Jessica Larsson (JL) 

Anmält förhinder: Ann-Sofie Wredendal (AW) 

 

Valberedningens ordförande Fredrik Rudin samt Gullimar Åkerlund, ledamot i valberedningen deltog vid mötet för intervjuer av ledamöter och 

GS  

 

§20–101 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§20–102 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§20–103 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Bo Palm, vilket numera signeras via min.ebox 

 

§20–104 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§20–105 Huvudfrågor 

a) Processarbete runt våra värdeord med Susanne Gustavsson, RF/SISU, våra värdeord fastställdes till Glädje, gemenskap och 

modernt. Till dessa ska vidläggas en kortare mening eller några ord för att förstärka mening och inriktning med/av orden. Ges i 

uppdrag till GS. 

 

Nattvila 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

b) Beslutar att WA:s upplägg med dubbel 70/50(144 pil) ska kunna användas för svenska rekord, både totalt och per rond, från 

och med 1 augusti 2020. Uppdras till JL att formulera reglerna på sådant sätt att våra kortronder inte vare sig kan ingå i annan 

rond för rekord, åt ena eller andra hållet 

c) Beslutar godkänna kanslirapporten över svenska rekord, bilaga 1. 

d) Beslutar godkänna GS ekonomiska rapport t o m 2020-09-24 

e) Genomgång strategiska mål och verksamhetsplan, uppdras till CO att renskriva för publikation 

f) Beslutar efter redovisning av BP och RV godkänna rapporterna för Föreningsutvecklings- respektive Parautvecklingsprojekten, 

bilaga 2 resp. 3 

g) BP leder en diskussion om hur vi säkrar och förbättra demokratin, ett arbete som aldrig kommer ta slut. Betonas att vi är 

demokratisk då samtliga ledamöter och styrelser är valda av sina medlemmar. Betonas vikten av transparens, vilket förbättras 

alltefter, exempelvis har vi sedan länge offentliga protokoll, publicerade relevanta policys och planer. 

h) Beslutar efter en genomgång av olika förslag till Återstartsaktiviteter framtagna i samarbete med Ungdomsledarnätverket. 

Dessa har prioriterats och kommer vartefter komma till användning. Dock konstateras att prioritet nu, så länge Covid-19 råder 

att inriktningen är på att behålla, snarare än nyrekrytering. Beslutar att tävlingssanktioner kan ges utan kostnad för 2021 samt 

för nyansökta tävlingar resterande del av 2020. Licensintäkten diskuterades och lämnades utan förändring. 

i) Genomgång av befintliga och framtida behov av kompetens i styrelsen, för att antingen med valberedningens hjälp eller 

utbildning av ledamöter bibehålla och erhålla det samma. 

j) Återkoppling nuläget, i och med FHM:s och regeringens oförändrade regelverk med anledning av Covid-19 för våra två 

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. Båda SM kommer kunna genomföras, beslutar att ingen absolut nödvändig 

SBF-representant besöker JSM, då antalet personer är svårast hantera där, JL är TO vid båda SM. MC fick i uppdrag att prata 

med kommande SM-arrangör, Stockholms BK, då mycket talar för att regelverket kommer bestå. Streamad video ska 

genomföras i egen kraft vid SM i Skurup för medaljfinalerna, ansvarig CÅ och Johan Priklonsky 

k) Beslutar att godkänna och publicera den internationella strategin. Bilaga 4 

l) Beslutar att godkänna och publicera kommunikationsstrategin. Bilaga 5 

 

§20–106 Reflektion 

Ordförande går varvet runt för att höra vad respektive ledamot tycker om hur mötet kändes och eller om det finns något mer att 

tillägga 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

§20–107 Kommande möten   

a) Teamsmöte 1/11 kl. 20 – 20:30  

b) Fysiskt möte 28/11 kl. 12 – 29/11 kl. 13, Scandic Opalen Göteborg (med middag – ej julbord) 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Bo Palm  Mötesordf. Carina Olsson 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

Bilaga 1 

 
SVENSKA REKORD  Poäng Namn/Klubb Plats 

            

2020-07-13 BEH SBF 50 m/72 pil 657 Åke Svensson,BK Fjädern Oskarshamn 

2020-07-15 BJH SBF-kortrond, 20 m/36 pil 342 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-08-08 IJH SBF 1440, 40 m/36 pil 208 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 

2020-08-08 IJH SBF 1440, 30 m/122cm/36 pil 252 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 

2020-08-08 IJH SBF 1440, 30 m/80cm/36 pil 205 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 

2020-08-08 IJH SBF 1440, 20 m/36 pil 283 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 

2020-08-08 IJH SBF 1440, Totalt/144 pil 948 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 

2020-08-08 IVH SBF 1440, 40 m/36 pil 309 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

2020-08-08 IVH SBF 1440, 30 m/122cm/36 pil 338 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

2020-08-08 IVH SBF 1440, 30 m/80cm/36 pil 300 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

2020-08-08 IVH SBF 1440, 20 m/36 pil 325 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

2020-08-08 IVH SBF 1440, Totalt/144 pil 1.272 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

2020-08-08 IEH SBF 1440, 30 m/122cm/36 pil 338 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

2020-08-08 IEH SBF 1440, 40 m/36 pil 320 Åke Svensson, BK Fjädern Hudiksvall 

2020-08-09 IEH SBF 40 m/72 pil 657 Åke Svensson, BK Fjädern Hudiksvall 

2020-08-15 LJD SBF1440, 30 m/122cm/36 pil 296 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 

2020-08-15 LVH SBF1440, 40 m, 36 pil 273 Egon Persson, Kristianstads BK Skurup 

2020-08-15 LVH SBF1440, 30 m/80 cm, 36 pil 277 Egon Persson, Kristianstads BK Skurup 

2020-08-15 LVH SBF1440, Totalt/144 pil 1152 Egon Persson, Kristianstads BK Skurup 

2020-08-15 BMD SBF1440, 40 m, 36 pil 269 Carina Lilja, BK Pantern Skurup 

2020-08-15 BMD SBF1440, 30 m/80 cm, 36 pil 286 Carina Lilja, BK Pantern Skurup 

2020-08-15 BMD SBF1440, Totalt/144 pil 1090 Carina Lilja, BK Pantern Skurup 

2020-08-15 BEH SBF 50 m/122cm/72 pil 663 Åke Svensson, BK Fjädern Linköping 

2020-08-16 IJH SBF 40 m/122cm/72 pil 582 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-13 LEH SBF-900, 20 m/122cm/30 pil 282 Mattias Höög, Timrå AIF Timrå 

2020-09-13 LEH SBF-900, Totalt/90 pil 788 Mattias Höög, Timrå AIF Timrå 

2020-09-13 IEH SBF-900, 30 m/122cm/30 pil 279 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 

2020-09-13 IEH SBF-900, Totalt/90 pil 811 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 

2020-09-13 IMH SBF-900, 20m/122cm/30 pil 274 Per-Erik Johansson, Sundsv/Ortv BK Timrå 

2020-09-13 IVH SBF-900, 40m/122cm/30 pil 255 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 

2020-09-13 IVH SBF-900, 30m/122cm/30 pil 279 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

2020-09-13 IVH SBF-900, 20m/122cm/30 pil 277 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 

2020-09-13 IVH SBF-900, Totalt/90 pil 811 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 

2020-09-20 RCH SBF 40 m/122cm/144 pil 1208 Fredrik Burman, IF Karlsvik Sundsvall 

2020-09-20 RJH, Nat SBF 60 m/122cm/144 pil 1257 Herman Westling, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 

2020-09-20 BJH, Nat SBF 40 m/122cm/144 pil 1217 Sebastian Jansson, Umeå BK Sundsvall 

2020-09-20 IMH SBF 30 m/122cm/144 pil 1295 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 

2020-09-20 IVH SBF 30 m/122cm/144 pil 1295 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 

2020-09-20 RCD SBF 40 m/122cm/144 pil 1301 Niki Dennius, BK Danapilen Hallsberg 

2020-09-20 RJD, Nat SBF 60 m/122cm/144 pil 1000 Aicha Zerrouki, IF Karlsvik Hallsberg 

2020-09-20 RED SBF 70 m/122cm/144 pil 1174 Karin Larsson-Brolund, Sandvikens BK Hallsberg 

2020-09-20 RJH, Int SBF 70 m/122cm/144 pil 1164 David Fredriksson, Mjölby BS Hallsberg 

2020-09-20 REH SBF 70 m/122cm/144 pil 1300 Jonatan Andersson, Stenbro BS Hallsberg 

2020-09-20 BCD SBF 30 m/122cm/144 pil 905 Lina Andersson, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 BJD, Nat SBF 40 m/122cm/144 pil 894 Jennifer Rotebrink, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 BJH, Int SBF 50 m/122cm/144 pil 1238 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 BJD, Int SBF 50 m/122cm/144 pil 1151 Olivia Elamsson, Skogens IF Hallsberg 

2020-09-20 BED SBF 50 m/122cm/144 pil 1151 Olivia Elamsson, Skogens IF Hallsberg 

2020-09-20 BEH SBF 50 m/122cm/144 pil 1328 Åke Svensson, BK Fjädern Hallsberg 

2020-09-20 CCH SBF 30 m/122cm/144 pil 1295 Felix Friberg, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 CJH SBF 50 m/80cm/144 pil 1333 Henrik Forsberg, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 CEH SBF 50 m/80cm/144 pil 1333 Henrik Forsberg, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 CVH SBF 40 m/80cm/144 pil 1391 Leif Malm, BS Kil Hallsberg 

2020-09-20 LED SBF 40 m/122cm/144 pil 972 Johanna Andersson, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 LEH SBF 40 m/122cm/144 pil 1138 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hallsberg 

       
   Om vi i fortsättning skall följa den internationella förbundets bestämmelse att man kan skjuta rekord på 72 pilar på 144 pilars tävlingen…. 

2020-09-20 IVH SBF 30 m/122cm/72 pil 662 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 

2020-09-20 BEH SBF 50 m/122cm/72 pil 665 Åke Svensson, BK Fjädern Hallsberg 

2020-09-20 BJH, Int SBF 50 m/122cm/72 pil 624 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 

2020-09-20 CVH SBF 40 m/80cm/72 pil 699 Leif Malm, BS Kil Hallsberg 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

Bilaga 2 

 

Föreningsutveckling 
Föreningsutvecklingsprojektet har ny pågått under en period sedan Therese Lundqvist anställdes under hösten 2019. Tjänsten finansieras av de 

nya RF-stöden som ersätter idrottslyftet. Hennes primära arbetsuppgifter är:  

att  stödja befintliga föreningar och SDF i deras utvecklingsarbete, 

Att  väcka slumrande föreningar till liv igen samt 

Att  vara ett stöd i arbetet med att starta nya föreningar.  

Vad har hänt sedan sist? 

Covid-19 kvarstår men nu har vi ändå börjat besöka föreningarna igen mer offensivt, men givetvis med samverkan även via mail och telefon i de 

fall där vi inte lyckas, av olika skäl. Västerbotten, Norrbotten och Jämtland är nu i stort sett täckta genom en raid där även Cenneth medverkat. 

Nästa steg är Skåne som kommer ske i närtid och innan SM i Skurup. Samtidigt med de planerade besöken sker kontakt med SISU riks men 

också lokalt för att få våra föreningar att stå först i kön för olika utbildningar och konsulentstöd, framförallt för att få igång arbetet med 

handlingsplaner.  

Vi får troligen snart in Robertfors som ny förening. Värre med Lycksele där den tänkta sektionen i Ridklubben inte får bli sektion hos oss pga. 

Ridsportförbundet! Vi tror fortfarande på att målen kan nås till stor del då projekttiden är förlängd, men vi säger inte att det blir lätt. 

Då det mesta av föreningsbesöken sker kvällstid så kan annat göras på dagtid, ex Action Archery, där ett mycket lyckat samarbete tagits med 

tavellandslagets fys-tränare, Niklas Bäckström, till vardags idrottslärare, som tillhandahöll 60 skolelever för ett jätteevent med Action Archery. 

Där lärde vi oss mycket som kommer till nytta, det projektet hålls för övrigt igång med hjälp av Johan Priklonsky. Goda kontakter med 

skolidrottsförbundet ger att vi troligen kan få igång det på flera skolor. Framåt för fler i rörelse är nöjda.  

Utbildningskommittén tar också del av Therese, med all rätt, då utbildning är det viktigaste styrmedlet vi kan ge, till vilket vi dessutom har 

Idrottsmedel att använda. 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

Therese har också fortsatt jobba med vår profilering genom att fotografering genomförts, liksom att hemsida, Instagram och Facebook både 

uppdaterats och intensifierats. En väg även de lokala föreningarna måste ta. Hemsidan finns det mer att göra och förslag finns från Therese att vi 

tar in en konsult mot offert, mer om det senare. 

Bågskyttesnackisarna kommer inom kort igång igen 

 I det följande kommer en redovisning om förenings- och distriktsträffa som genomförts sedan projektet startades. 

Mätning KPI mål mm 

dec-

18 

Mål 

2022-

01-31 mar-20 jun-20 sep-20 Måluppf Prognos Prognos 

Medlemmar 9871 10858 10300 10300 10300 94.86% 90% 9,772 

Föreningar 154 169 157 157 158 93.27% 95% 161 

Sidomål, nya föreningar 0 15 5 5 5 33.33% 90% 14 

Beridet föreningar m licenser 11 17 11 11 12 72.73% 100% 17 

Para möjligt  20%    0.00%   

Föreningsbesök 0 308 20 25 45 14.61% 75% 231 

Teamsmöten/tfn förening/distr 0 0  20 20   50 

SDF ordf-samtal 0 11 5 11 11 100.00% 200% 22 

Handlingsplan 0 154     0.00% 75% 116 

Bågskyttesnackisar 0 120 0 11 38 31.67% 100% 120 

deltagande föreningar  100  42 76 76.00% 100% 100 

deltagare  1500  149 586 39.07% 100% 1,500 

Action Archery 

aktiviteter/föreningar 0 6 0 0 1 16.67% 100% 6 

 

Nya föreningar: Skara, Sala, Robertfors, Östhammar, Norra Uppland, Lycksele och Örnsköldsvik?? 

Styrgruppsmöten  2 st, Senaste genomfördes 16 augusti 

Med vänlig hälsning / Bo Palm / Cenneth Åhlund 


 C

O
, B

P,
 C

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
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Bilaga 3 

Statusrapport Paraprojektet  

Påverkan av Corona  
För närvarande sätter Corona en del käppar i hjulet för våra fysiska träffar och planerade möten. Ett planerat event på Bosön i samarbete med RG Aktiv 

Rehabilitering har blivit inställd och kommer att genomföras som någon form av digital träff istället. Arrangören är intresserad av någon form av film som 

visar parabågskytte och vi har letat fram några alternativ som borde fungera (bland annat Rising Phoenix, dokumentär på NetFlix där Matt Stutzman ”The 

Armless Archer” deltar).  

Fysiska möten i projektet har begränsats till ett möte 16 sep i Stockholm. I övrigt har alla möten och kontakter skett via digitala kanaler.  

Styrgruppsmöten hålls månadsvis via Teams och detta fungerar bra.  

Nya Skyttar  
Kungsängen, Siljanspilen, Tibro och Ekerö är klubbar som, med hjälp av projektet (i första hand Kaarinas insatser), fått nya paraskyttar. Det rör sig om 

rullstolsburna i första hand, men faktiskt även ett par skyttar med synnedsättning. Åtminstone en av dessa har stora tävlingsambitioner. Här kommer de 

ställningar för taktila sikten som tillverkats och levererats av Rolf V mycket väl till pass.   

Antalet nytillkomna skyttar är i dagsläget 5-7 st. (ett par har inte bestämt sig om bågskytte är framtiden så att säga). Detta innebär att vi faktiskt redan nu har 

dubblerat antalet skyttar som deltar i regelbunden träning jämfört med de skyttar vi hade koll på vid projektets start. Enkäten visar som bekant på mångdubbelt 

fler paraskyttar, men dessa är skyttar som faktiskt tillkommit och deltar i regelbunden träning = mycket positivt.  

Information   
Vi bearbetar olika kanaler i parallella spår. Till exempel har vi haft hjälp av Carina O med en dragning för ordföranden i distrikten. Nästa steg här är att 

undertecknad blir klar med avstämning hos de föreningar som anmält intresse att agera resurscentrum. Detta sker genom enskilda samtal, samt ett planerat 

Teamsmöte med samtliga ”resursföreningar” under oktober månad. När detta är gjort kommer vi att synka med ordföranden i distrikten och försöka samordna 

med de paraansvariga som idag finns i distrikten. En första indikation är att vi hittar paraansvariga i de föreningar som vill agera resurscentrum så den frågan 

blir inte svårt att lösa.  

En viktig informationskanal är webportalen ParaMe! och här finns mer jobb att göra. En tidig indikation gav att nästan alla föreningar ställde sig positiva till 
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att finnas med på ParaMe!, men i dagsläget är det endast 8 föreningar som de facto finns på sidan. Detta tar jag tillsammans med Kaarina tag i de närmaste 

veckorna.  

Utbildningsmaterial/handbok  
Vi har nått vad jag kallar en Beta 1 av utbildningsmaterialet. Under projektets gång har det tillkommit önskemål om vad som bör/ska finnas med så, i färdigt 

skick landar vi troligen på ca 50 sidor som behandlar allt från olika former av nedsättning till vart man kan vända sig för att söka finansiering.   

Handlingsplan  
Vi ser att – precis som i allt föreningsliv – mycket hamnar på ett litet fåtal personer när vi kommer till drift och förvaltning. Handlingsplanen kommer därför 

även att innehålla en delegeringsordning där vi kommer att lägga en del ansvar på regionala resurscentrum. Handlingsplanen kommer även att innehålla 

kontaktuppgifter till informationskanaler, såväl inom SBF-sfären, som externa intressenter. Arbetet med handlingsplanen pågår parallellt med 

utbildningsmaterialet.  

På gång  
Vi deltar på Start My Impossible Camp i Eskilstuna 26-27 september. Kaarina har deltagit på ledarträff inför denna helg och har bra koll på läget. 

Som det ser ut nu är troligen Impossible Camp de enda event som verkar bli av enligt plan. Vi har för avsikt att delta på samtliga kvarvarande med 

säsongsavslutning i Luleå under november månad.  

Leverans  
Tittar vi på projektplanen har vi på grund av Corona stuvat om en del. Bland annat ligger utbildningsmaterialet tidigare än plan.  

Totalt sett är vi ca 2/3 (drygt) in i projektet och närmaste tiden kommer att bli intensiv med flera möten (Teams) och remissrundor med utbildningsmaterial 

och handlingsplan.  

Min bedömning är att vi ligger i fas och att projektet ska gå att leda i förvaltning i enlighet med ursprunglig tidplan (senast 2021-02-01).   

2020-09-22  

Lennart Nordsvan / Rolf Volungholen 

 

Bilaga 4 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

Svenska Bågskytteförbundets internationella strategi   

Inledning  

  

Det sker en kraftsamling i Sverige för att stärka Sveriges varumärke, öka attraktionskraften och locka fler besökare till landet. Svensk idrott, genom 

specialidrottsförbunden och besöksnäringen genom organisationerna Svensk Turism, Visita och Visit Sweden, har utarbetat en gemensam nationell strategi 

för internationella idrottsevenemang i syfte att skapa tillväxt och flera arbetstillfällen i Sverige. I det pågående utvecklingsarbetet medverkar med start 2015, 

staten via social- och näringsdepartementet. Vi vill att internationella idrottsevenemang ska engagera hela Sverige.  

Vår strategi har sin utgångspunkt i den nationella strategin och är vår idrotts bidrag till arbetet att nå upp till målen i densamma och utveckla vår 

egen idrott bågskytte och beridet bågskytte.  

Mål Sverige/RF:   
  

År 2025 ska Sverige, genom Riksidrottsförbundet och dess specialidrottsförbund, ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och 

idrottsmöten samt internationell representation.  

Delmål Sverige/RF:  

• Skapa hållbara evenemang - Specialidrottsförbunden skall fördubbla antal hållbara bids/ansökningar till år 2022.  

• Destinationsutveckling - Skapa fler utvecklade destinationer för idrottsevenemang.  

• Marknadskommunikation - De turistekonomiska effekterna av internationella idrottsevenemang skall öka till år 2025.  

Svenska Bågskytteförbundets internationella strategi, med mål:  
• Lägga anbud på ett VM/EM/event vart femte år, genom tät kontakt med tänkbara destinationer och arrangörer  

• Fördubbla internationell representation jämfört med 2019(två kommittéplatser).  

The Swedish Archery Federation International strategy  
• Bidding process for a WC/EC/Event every fifth year, by good contact with possible destinations and organizers  

• Double international representation compared with 2019 level (two committee members)  

  

  

 

 

 

Handlingsplan med delmål 2020–2025  

Evenemang/event  
• Genomföra kvalitativa och ekonomiskt hållbara evenemang som marknadsför svenskt bågskytte internt och externt, vi har redan kommit 

långt med våra SM som numera är en lönsam evenemangsform för arrangörerna till skillnad mot vanliga tävlingar  
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• Skapa en utvecklingstrappa/upptrappning av nivåer på internationella evenemang  

Internationell representation  
World Archery Europe (WAE) Congress (2020 flyttad till 2021 pga. Covid-19)  

• World Archery Europe (WAE) board, 2021, kandidat Cenneth Åhlund  

• WAE Field&3D, 2021, kandidat Sofie Johansson  

• WAE Para, 2021, kandidat Kaarina Saviluoto   

World Archery (WA) Congress 2021 Yankton USA  

• WA Field&3D, 2021, kandidat Cenneth Åhlund (sökt och erhållit stöd från RF)  

• WA Tech, 2021, kandidat Rolf Volungholen  

World Archery (WA) Congress 2023, Berlin Tyskland  

• World Archery (WA) board, 2023, kandidat Carina Olsson  

Beridet bågskytte  

• Bibehålla Sveriges nuvarande representation  

• Anders O Jönsson, kassör IHAA och Anders Wredendal, domar ansvarig IHAA   

• Emil W Eriksson för WHAF  
Gemensamma åtgärder för ovan  

• CV – professionellt framtagen, för utskick inför, via mail, respektive personligt överlämnande vid kongresserna  

• Kandidaterna bör delta vid olika internationella bågskyttemöten såsom EM/VM och World Cup samt konferenser.  

• Utbilda våra tänkta representanter för internationellt arbete i samarbete med RF  

• Workshop för gemensamma frågeställningar som vi önskar driva framåt  
Ytterligare delmål tillika stöd för ovan   

• Utbilda en kontinental domare per år  

• Utbilda en internationell domare per fyra år  

  

 

 

Bilaga 1  

Varför ska vi arrangera internationella bågskytteevenemang?  

  

Sverige har en potential att utvecklas som ett internationellt konkurrenskraftigt idrottsevenemangsland. Svensk idrott har under många år varit en naturlig 
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arrangör av internationella idrottsevenemang på alla nivåer. Den internationella konkurrensen har blivit allt hårdare på senare år då många länder och 

städer ser möjligheten att profilera sig med idrottsevenemangen som ett medel för utveckling av besöksnäringen.   

Svenska Bågskytteförbundet ska arrangera internationella bågskyttesevenemang för att:   

• För att skapa stolthet inom bågskyttesporten  

• Motivationshöjande för alla inblandade parter, aktiva som ledare  

• Positionera sporten i konkurrens gentemot andra sporter  

• Reklam för sporten/landet Sverige och destinationerna  

• Stärka Sveriges varumärke  

• Skapa bra utveckling inom sporten  

• Öka medlemstillströmningen  

Varför ska vi ha internationell representation?  

  

Sverige har sedan länge ett gott rykte som ett land som älskar idrott, dess representanter har påverkat världsidrotten på alla nivåer allt sedan 1912, för 

bågskyttets del genom att varit ett av sju bildarländer av World Archery (då FITA). Det är ett arbete som ska fortsätta genom nya delegater i kommittéer och 

styrelser från Svenska Bågskytteförbundet. Genom gott samarbete i Norden så kan Sverige med gemensamma värderingar ge idrotten och bågskyttet en 

fortsatt god utveckling. En utveckling som då givetvis också kommer Sverige till del i den egna verksamheten. Den internationella konkurrensen har blivit allt 

hårdare på senare år då många länder politiskt vill profilera sig genom idrottslig representation.    

• För att skapa stolthet inom Bågskytteförbundet  

• Motivationshöjande för alla inblandade parter, aktiva som ledare  

• Positionera bågskytte i konkurrens gentemot andra idrotter  

• Överföra svenska värderingar  

• Reklam för bågskytte och idrottslandet Sverige   

• Stärka Sveriges varumärke  

• Skapa bra utveckling inom idrotten  

• Öka ledarrekryteringen genom attraktiva karriärvägar  

För vem gör vi strategin?  
  

Strategin ska i första hand vara till för Svenska Bågskytteförbundet, SF, distrikt, 158 föreningar och +10 000 medlemmar. Primärt är strategin till för Svenska 

Bågskytteförbundet då det endast är SF som kan ansöka om internationella evenemang. Dock är det viktigt att få med lokala föreningar som medarrangör. 

Sekundärt är strategin till för destinationer och svensk idrott totalt.  

Vår idrott i ett internationellt perspektiv  
Svenska Bågskytteförbundet har haft en bra försörjning internationellt med antal internationella representanter men som nu snabbt försämrats. Förbundet 

har strategiskt arbetet på internationella domare, där lyckas vi bra, nu två kontinentala och en internationell. Den nordiska representationen och samarbetet 

är också bra. I dagsläget finns det utrymme för fler representanter på flera funktioner. Det viktiga för förbundet är att i framtiden nyrekrytera för 

framtida platser utan att för den skull kasta bort våra ”kända” namn. Vi har ett bra rykte och det är viktigt att vi fortsätter vara föredöme med ”fair play” i 
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all vår verksamhet. Det är viktigt att synas och höras i det internationella rummet.  

RF skriver:  

RF skall verka för en stark svensk representation i internationella organisationer;  

RF skall skapa förbättrade förutsättningar för svenska idrottsledare att åta sig internationella ledaruppdrag  

Framtagande av strategi  
Bågskytteförbundets internationella strategi har utarbetats vid ett inledande arbetsmöte i Taxinge, Nykvarn 2015-09-13 i samarbete med RF:s Patrik 

Oscarsson och Leif Johansson. Med på arbetsmötet var också Cenneth Åhlund, Bo Palm, Bengt Idéhn, Kicki Priklonsky, Ulrika Sjöwall, Arent Grape, Ken 

Sentell, Gullimar Åkerlund, Christian Bengtson samt Rolf Volungholen  

Under arbetsmötet samlades idéer, erfarenhet och önskemål ihop till det dokument du nu har i handen. Denna strategi ska sedan förankras i förbundsstyrelse 

men också bland arrangörer, destinationer, medlemmar, funktionärer mm, det kommer ske främst genom möten och utskick.  

  

Implementering  

Strategin kommuniceras där så är lämpligt, exempelvis nationella konferenser, där arrangörer och medlemmar är samlade, i skrift via mail och hemsida samt 

i kontakt med enskilda.  

Strategin för internationella idrottsevenemang har antagits av förbundsstyrelsen 2016-01-31, uppdatering juli 2018, antas av förbundsstyrelsen vid tfn-möte 

16 augusti 2018. Uppdatering juli 2019, fastställd på styrelsemöte i 26 sep 2020.  

GS ansvarar för uppdatering och rapporterar till förbundsstyrelsen  

Vad är syftet med våra evenemang?  
Strategin ska bidra till en starkare och tydligare bild av hur Svenska Bågskytteförbundet ska hantera sina evenemang och hur vi inom vår idrott bidrar till den 

nationella strategin.   

Syftet är att:   

• Öka bågskyttarnas stolthet för vår idrott, ge legitimitet  

• Utifrån timing och intresse ta nästa steg för att utveckla sporten genom internationella bågskytteevenemang  

• Stärka varumärket ”Bågskytte” genom att positionera sporten  

• Skapa en mer professionell och kommersiell organisation   

• Utbilda en kontinental domare per år, kandidater söks efter löpande  

• Utbilda en internationell domare per fyra år, kandidater söks efter löpande  

Vår vision och värdegrund  
  

Vår vision- ”Bågskytte för alla, överallt, alltid”, som med utgångspunkt i våra värderingar – ”Fokuserad kraft i glädje och gemenskap” skall stödjas av vår 

internationella strategi. Genom att verka internationellt på förbundsnivå så främjar vi våra tankar om jämlikhet, fair play men också grenspecifika värden. 

För att bågskyttet ska vara för alla. För att sträva mot överallt och alltid ska strategin användas för att få evenemang till orter där vi därmed möjliggör ett 

synligare bågskytte. Genom att delta internationellt bär vi hem idéer och kunskap för att skapa ett bågskytte som är möjligt alltid.  

Resurser   
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Budget, förstärkt med bidrag från RF, ska avsättas för internationella representanter att bevista viktiga samlingspunkter för att stärka Sveriges aktier. 

Internationella domare ska utbildas på ett ekonomiskt försvarbart sätt när utbildningar sker i Europa och de kontinentala ska ges möjlighet att göra ett 

domarjobb per år på förbundets bekostnad. Budget skall också avsättas för ett möte vartannat år, ojämna år, för arbetsgruppen för en Internationell strategi.  

  

I strategiarbetet har det genomförts en bedömning av bågskyttessportens vilja och engagemang för att nå de uppsatta målen med internationella 

bågskytteevenemang i Sverige. Det konstateras att:  

Det finns vilja och engagemang som kan utvecklas, det görs genom att berätta om hur arrangemang kan sökas, genomföras och bedömas. Ge enskilda tänkta 

arrangörer stöd till besök av motsvarande evenemang om ekonomiska medel kan finnas.  

Förbundsstyrelsen ger GS i uppdrag att hålla strategin uppdaterad och aktuell, för internationella evenemang och internationell representation med 

återrapportering till densamma årsvis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  

  

Beslutad 2020-09-26  

SBF har ansvar för bågskyttesporten som idrottsrörelse och elitverksamhet och i detta arbete är kommunikation i olika former ett viktigt verktyg.   

Syftet med denna kommunikationsstrategi är att beskriva hur bågskytteförbundet och bågskyttesporten vill uppfattas av olika målgrupper utifrån vision, 

värderingar och varumärke. Till kommunikationsstrategin finns kommunikationsplaner som beskriver genomförande med kanaler och aktiviteter.  
 

1 VISION  
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Bågskytte för alla, överallt och alltid    

RFs vision:  Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En 

idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.  

Beskrivning: SBF:s vision utgår från att välkomna alla och att bågskytte ska kunna bedrivas av alla (oavsett din bakgrund, kön, ålder, religion etc.), överallt (i 

hela Sverige) och alltid (när man så önskar ska man ha möjlighet att träna och tävla).  
 

2 VÄRDERINGAR  

  

Glädje Gemenskap Modernt (”underliggande” ord och inriktning kommer kompletteras) 

RF:s värderingar: Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med, Rent spel  

Beskrivning: SBF:s värderingar tar utgångspunkt från den inkluderande kultur som sporten har där hjälpsamhet är en självklarhet.  Glädje (att idrotta och 

skjuta pilbåge ska vara roligt), Gemenskap (vara del av en helhet), Modernt (ha modet att hela tiden ifrågasätta, nytänkande och utvecklas).  

  

3 VARUMÄRKE  
 

Världens bästa idrott genom nytänkande och gemenskap  

RF har inte definierat sitt varumärke.   

Beskrivning: SBF:s varumärke med tre kronor ska symbolisera och associera till SBF:s strävan att genom samarbete klubb, distrikt, nationellt, internationellt 

samt med andra idrotter hela tiden vidareutveckla idrotten. Världens bästa avser strävan att ta medaljer internationellt men inte minst en idrott som är för alla.  

4 SLOGAN  
 

Bågskytte – bästa idrotten!  

Beskrivning: Bäst utifrån utgångspunkterna alla kan vara med oavsett ålder, funktionsnedsättning etc. En idrott där alla ska känna sig välkomna.  
 

5 ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSMÅL 

   

Målet med kommunikationen är att stärka SBF och bågskyttesporten som varumärke.   

1. Bågskytte är en attraktiv idrott för alla  

2. Bågskytte kännetecknas av gemenskap, glädje och nytänkande.  

3. Vi är en del av idrottsfamiljen och delar RF:s värderingar och mål  

4. Vår kommunikation kännetecknas av öppenhet och trovärdighet    

5. Vi uttrycker oss på ett för utomstående begripligt sätt, att informationen från SBF är samstämmig oberoende av vem som är uppgiftslämnare   
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6 UTTALANDEN/UTSKICK OCH MEDIAKONTAKTER  

  

Vid officiella utskick rekommenderas att förbundsordförandeges möjlighet att titta över språk och därigenom säkra budskapet. Det går alltid att hänvisa till 

förbundsordförande och generalsekreterare i kontakter med media. Om det råder oklarheter gäller alltid att hänvisa till styrelseordförande eller av ordföranden 

utsedd person. Vi är en organisation och ska kommunicera utåt som en enig organisation.   

När man umgås med media är det viktigt att skilja på sina egna åsikter och de åsikter som förbundet har. Yttrandefriheten och meddelarfriheten ska inte 

inskränkas, men den som uttalar sig för SBF måste respektera förbundets ståndpunkter. Detta för att media inte ska tvivla på att tjänstemän och 

förtroendevalda är lojala mot de beslut som tas inom förbundet. Vi möter media med en öppen och positiv attityd och om det dyker upp felaktigheter eller 

missvisande uppgifter i media ska de korrigeras snarast möjligt.   

För att samordna, följa upp och säkerställa budskap gäller att generalsekreterare kontaktas innan kontakt tas med media och om det inte är möjligt, direkt efter 

att kontakten skett. När någon anställd/förtroendevald kontaktas/kontaktats av media i någon fråga ska generalsekreterare eller ordföranden alltid informeras. 

Likaså om det föreligger risk för att media kan tänkas ta kontakt i något ämne. Pressmeddelanden går alltid via förbundsordförande.  
 

 

 

7 ROLLER VID KOMMUNIKATION  

  

Inom SBF finns en strategisk roll och en serviceroll.   

Den strategiska rollen innebär bland annat ansvar för utarbetande och tillämpning av policyn, strategisk informationsplanering, samordning av 

informationsverksamhet och ett aktivt arbete med opinionsbildning.   

Servicerollen innebär bland annat att vara internkonsulter i informationsfrågor, producera och hjälpa till vid produktion av informationsmaterial samt ansvara 

för bevakning av internationella tävlingar och allmän omvärldsbevakning som kan vara intressant för bågskyttesporten och dess medlemmar.   

Ansvaret för uttalanden i bågskyttepolitiska frågor ligger hos styrelsen. I första hand uttalar sig ordförande eller person utsedd av styrelsen. I fall dessa inte är 

anträffbara uttalar sig vice ordförande.   

För grenrelaterade frågor hänvisas till grenarna, alternativt så kontaktasgrenansvarig för inhämtande av information.   

Sakupplysningar och fakta lämnas med fördel ut av den person som har kunskap i ämnet, vare sig det är en anställd tjänsteman, styrelseledamot eller utsedd 

ledare.   

Vid olycka eller annan kris hänvisar vi till Krisplanen som finns under www.rf.se. 

   

8 VALET AV KANAL  

  

Dialogen och det personliga mötet är alltid viktigast.   
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Kommunikationen ska öka kännedomen om SBF och vår verksamhet och förmedla att vi är en öppen och professionell organisation med framåtanda. För att 

förmedla detta använder vi våra kanaler.   

Massmedia/press   
• Dagspress   

• Branschtidningar   

• Magasin/veckopress   

• Radio - TV   

För att visa våra idrottsliga framgångar men även vårt politiska engagemang och miljöarbete använder vi oss av massmedia/press genom pressmeddelanden 

och personliga kontakter. Det är viktigt att vi i vår kommunikation inte glömmer bort lokal media.   

Hemsida   
Vår hemsida är ett av våra viktigaste fönster och ska leva upp till höga kvalitetskrav och ständigt vara uppdaterad med den senaste informationen.   

Sociala medier   
För att nå alla målgrupper ska vi jobba med den senaste tekniken som hela tiden utvecklas. Vi följer trenden och etablerar sidor på Facebook 

och Instagram eller de sociala medier som dyker upp.   

Brev och utskick(email)  
Vid stora informationskampanjer som kräver att föreningar, SDF och/eller medlemmar får information adresserade direkt till personen använder vi oss av brev 

och utskick. SBF strävar dock efter att vara miljövänliga och skickar främst brev och utskick via e-post.   

Möten   
Intern information sker ofta via möten, både på kansli-, styrelse- och distriktsnivå. Vi bör vårda våra relationer med befintliga sponsorer, makthavare, media 

och även attrahera nya kontakter. Det gör vi genom personliga möten, fysiska eller via webb-möten och attraktiva mötesplatser. Personliga möten sker även på 

tävlingar/träningar/läger där vi möter skyttar, familjemedlemmar, allmänhet och media. Våra representanter och talespersoner klär sig vårdat, i enlighet med 

tillfällets klädkod. Förbundets talesperson försöker i den mån det går ha förbundets kläder eller förbundets logga.   

SBF:s PROFIL   
Vi ska ha en grafisk profil för SBF. Profilen ska innehålla en logotyp, brevmallar, pins, flaggor och övrigt profilmaterial som ska användas när anställda, 

förtroendevalda eller medlemmar är ute på evenemang för att öka igenkännandet av vår organisation. Den grafiska profilen ska reglera våra riktlinjer för hur 

våra symboler och begrepp ska användas, färg och form på trycksaker, webbsidor och annat presentationsmaterial. Det ska ge SBF en tydlig identitet och vara 

vägledande vid all kommunikation.   

KOMMUNIKATIONSKANALER OCH MÅLGRUPPER   
För vår kommunikation använder vi följande kommunikationskanaler:   

• Massmedia/press   

• Hemsida   

• Sociala medier   

• Brev, mail och utskick   

• Möten   


 C

O
, B

P,
 C

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

Våra målgrupper är:   

• Media   

• Medlemmar/bågskyttar   

• Potentiella medlemmar   

• Föreningar och SDF   

• Anställda  

• Förtroendevalda   

• Opinionsbildare/politiker   

• Ledare   

• Allmänheten   

• Marknad/Sponsorer  

• Tävlingsarrangörer   

 

Kommunikationen av olika typer av information och till målgrupper fördelar sig till huvudsakligen genom följande kanaler.   
Kommunikationskanal 

Målgrupp/Innehåll  
Hemsida  Massmedia 

Press  
Facebook  Instagram  Ungdomsmedia*  Youtube*  Mail   Möten   

Formell information  Undersida/intern    Delas vid behov        DoF    

Förändring  Undersida/intern    Delas vid behov        DoF    

Utvecklingsarbete  Undersida/intern    Delas vid behov        DoF    

Elit  Nyheter(framsida)  PM  Storytelling  Storytelling  Storytelling  Storytelling      

Resultat/tävling  Resultatdatabas  PM  #-tags  #-tags  #-tags  #-tags      

Roligheter      Storytelling  Storytelling  Storytelling  Storytelling      

Medlemmar/bågskyttar   X    X  X  X  X  Utreds    

Potentiella medlemmar   X    X  X  X  X      
Media/sponsorer  X          X  X  X  

Ledare/tränare  X          X  X  X  

Förtroendevalda  X            X  X  

Opinionsbildare/politiker     X            X  

Allmänheten  X  X              
Marknad/sponsorer      X            X  

  

* Kanaler som ej används i dagsläget  
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Kommunikationsplan   
Generellt innehåll  

Kommunikationsplan HT 

2020      

VEM?  VAD?  HUR?  NÄR?  ANSVAR?  
Vilka målgrupper?  Detta behöver de 

veta = budskap  
Lämpliga kanaler  Lämplig tidpunkt  Vem ser till att det 

blir gjort?  

  

  

  

  

  

  

Förslag på hur en översikt på ett årshjul för sociala medier kan se ut  
  

  Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  

Aktivitet  Läger  Uttagning av landslag 

Tavel-EM  
SM  Förbundsårsmöte  Tavel-EM  Para-EM  NUM    

Var?  USA      Infra City  Antaya  Sardinien  Uppsala    

Vilka?  Christine, Karin, mfl        Zandra, Christine, Kaj, 

Ludvig, Linus, Joakim, 
Hampus  

Zandra, Pierre, 

Karin  
Ungdomar     

Social 

media  
Instagram, FB  Hemsida, 

FB, Instagram  
Instagram, 

FB  
Instagram, FB  Instagram, FB  Instagram, FB  Instagram, 

FB  
  

Ansvarig  Laget på plats  Förbundskapten  ”En vecka 

med…”  
Therese/Cenneth  Förbundskapten  Förbundskapten  Sturarna    

#  #Bågskytte, 

#bågskyttelandslaget  
#Bågskytte, 

#bågskyttelandslaget  
  #Bågskytte  #Bågskytte, 

#bågskyttelandslaget  
#Bågskytte, 

#Paralandslaget  
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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid: 20–09-25..26 Start kl. 18.00 avslut kl. 15:00 


Plats: Scandic Grand Örebro 


Närvarande: Bo Palm (BP), Magnus Carlsson (MC), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Rolf Volungholen (RV), Ellinor Ryrå 


(ER), Emil Arnesson (EA) och Jessica Larsson (JL) 


Anmält förhinder: Ann-Sofie Wredendal (AW) 


 


Valberedningens ordförande Fredrik Rudin samt Gullimar Åkerlund, ledamot i valberedningen deltog vid mötet för intervjuer av ledamöter och 


GS  


 


§20–101 Mötets öppnande och inledning 


Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  


 


§20–102 Val av mötesordförande och mötessekreterare  


             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 


    


§20–103 Val av protokolljusterare   


Föreslogs och valdes Bo Palm, vilket numera signeras via min.ebox 


 


§20–104 Fastställande av dagordning  


Godkändes 


 


§20–105 Huvudfrågor 


a) Processarbete runt våra värdeord med Susanne Gustavsson, RF/SISU, våra värdeord fastställdes till Glädje, gemenskap och 


modernt. Till dessa ska vidläggas en kortare mening eller några ord för att förstärka mening och inriktning med/av orden. Ges i 


uppdrag till GS. 


 


Nattvila 


 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


b) Beslutar att WA:s upplägg med dubbel 70/50(144 pil) ska kunna användas för svenska rekord, både totalt och per rond, från 


och med 1 augusti 2020. Uppdras till JL att formulera reglerna på sådant sätt att våra kortronder inte vare sig kan ingå i annan 


rond för rekord, åt ena eller andra hållet 


c) Beslutar godkänna kanslirapporten över svenska rekord, bilaga 1. 


d) Beslutar godkänna GS ekonomiska rapport t o m 2020-09-24 


e) Genomgång strategiska mål och verksamhetsplan, uppdras till CO att renskriva för publikation 


f) Beslutar efter redovisning av BP och RV godkänna rapporterna för Föreningsutvecklings- respektive Parautvecklingsprojekten, 


bilaga 2 resp. 3 


g) BP leder en diskussion om hur vi säkrar och förbättra demokratin, ett arbete som aldrig kommer ta slut. Betonas att vi är 


demokratisk då samtliga ledamöter och styrelser är valda av sina medlemmar. Betonas vikten av transparens, vilket förbättras 


alltefter, exempelvis har vi sedan länge offentliga protokoll, publicerade relevanta policys och planer. 


h) Beslutar efter en genomgång av olika förslag till Återstartsaktiviteter framtagna i samarbete med Ungdomsledarnätverket. 


Dessa har prioriterats och kommer vartefter komma till användning. Dock konstateras att prioritet nu, så länge Covid-19 råder 


att inriktningen är på att behålla, snarare än nyrekrytering. Beslutar att tävlingssanktioner kan ges utan kostnad för 2021 samt 


för nyansökta tävlingar resterande del av 2020. Licensintäkten diskuterades och lämnades utan förändring. 


i) Genomgång av befintliga och framtida behov av kompetens i styrelsen, för att antingen med valberedningens hjälp eller 


utbildning av ledamöter bibehålla och erhålla det samma. 


j) Återkoppling nuläget, i och med FHM:s och regeringens oförändrade regelverk med anledning av Covid-19 för våra två 


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. Båda SM kommer kunna genomföras, beslutar att ingen absolut nödvändig 


SBF-representant besöker JSM, då antalet personer är svårast hantera där, JL är TO vid båda SM. MC fick i uppdrag att prata 


med kommande SM-arrangör, Stockholms BK, då mycket talar för att regelverket kommer bestå. Streamad video ska 


genomföras i egen kraft vid SM i Skurup för medaljfinalerna, ansvarig CÅ och Johan Priklonsky 


k) Beslutar att godkänna och publicera den internationella strategin. Bilaga 4 


l) Beslutar att godkänna och publicera kommunikationsstrategin. Bilaga 5 


 


§20–106 Reflektion 


Ordförande går varvet runt för att höra vad respektive ledamot tycker om hur mötet kändes och eller om det finns något mer att 


tillägga 
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§20–107 Kommande möten   


a) Teamsmöte 1/11 kl. 20 – 20:30  


b) Fysiskt möte 28/11 kl. 12 – 29/11 kl. 13, Scandic Opalen Göteborg (med middag – ej julbord) 


 


 


Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 


 


 


Justeras: Bo Palm  Mötesordf. Carina Olsson 
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Bilaga 1 


 
SVENSKA REKORD  Poäng Namn/Klubb Plats 


            


2020-07-13 BEH SBF 50 m/72 pil 657 Åke Svensson,BK Fjädern Oskarshamn 


2020-07-15 BJH SBF-kortrond, 20 m/36 pil 342 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-08-08 IJH SBF 1440, 40 m/36 pil 208 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 


2020-08-08 IJH SBF 1440, 30 m/122cm/36 pil 252 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 


2020-08-08 IJH SBF 1440, 30 m/80cm/36 pil 205 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 


2020-08-08 IJH SBF 1440, 20 m/36 pil 283 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 


2020-08-08 IJH SBF 1440, Totalt/144 pil 948 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hudiksvall 


2020-08-08 IVH SBF 1440, 40 m/36 pil 309 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 


2020-08-08 IVH SBF 1440, 30 m/122cm/36 pil 338 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 


2020-08-08 IVH SBF 1440, 30 m/80cm/36 pil 300 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 


2020-08-08 IVH SBF 1440, 20 m/36 pil 325 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 


2020-08-08 IVH SBF 1440, Totalt/144 pil 1.272 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 


2020-08-08 IEH SBF 1440, 30 m/122cm/36 pil 338 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 


2020-08-08 IEH SBF 1440, 40 m/36 pil 320 Åke Svensson, BK Fjädern Hudiksvall 


2020-08-09 IEH SBF 40 m/72 pil 657 Åke Svensson, BK Fjädern Hudiksvall 


2020-08-15 LJD SBF1440, 30 m/122cm/36 pil 296 Maja Rönér, Helsingborgs BK Skurup 


2020-08-15 LVH SBF1440, 40 m, 36 pil 273 Egon Persson, Kristianstads BK Skurup 


2020-08-15 LVH SBF1440, 30 m/80 cm, 36 pil 277 Egon Persson, Kristianstads BK Skurup 


2020-08-15 LVH SBF1440, Totalt/144 pil 1152 Egon Persson, Kristianstads BK Skurup 


2020-08-15 BMD SBF1440, 40 m, 36 pil 269 Carina Lilja, BK Pantern Skurup 


2020-08-15 BMD SBF1440, 30 m/80 cm, 36 pil 286 Carina Lilja, BK Pantern Skurup 


2020-08-15 BMD SBF1440, Totalt/144 pil 1090 Carina Lilja, BK Pantern Skurup 


2020-08-15 BEH SBF 50 m/122cm/72 pil 663 Åke Svensson, BK Fjädern Linköping 


2020-08-16 IJH SBF 40 m/122cm/72 pil 582 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-13 LEH SBF-900, 20 m/122cm/30 pil 282 Mattias Höög, Timrå AIF Timrå 


2020-09-13 LEH SBF-900, Totalt/90 pil 788 Mattias Höög, Timrå AIF Timrå 


2020-09-13 IEH SBF-900, 30 m/122cm/30 pil 279 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 


2020-09-13 IEH SBF-900, Totalt/90 pil 811 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 


2020-09-13 IMH SBF-900, 20m/122cm/30 pil 274 Per-Erik Johansson, Sundsv/Ortv BK Timrå 


2020-09-13 IVH SBF-900, 40m/122cm/30 pil 255 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 


2020-09-13 IVH SBF-900, 30m/122cm/30 pil 279 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
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2020-09-13 IVH SBF-900, 20m/122cm/30 pil 277 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 


2020-09-13 IVH SBF-900, Totalt/90 pil 811 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 


2020-09-20 RCH SBF 40 m/122cm/144 pil 1208 Fredrik Burman, IF Karlsvik Sundsvall 


2020-09-20 RJH, Nat SBF 60 m/122cm/144 pil 1257 Herman Westling, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 


2020-09-20 BJH, Nat SBF 40 m/122cm/144 pil 1217 Sebastian Jansson, Umeå BK Sundsvall 


2020-09-20 IMH SBF 30 m/122cm/144 pil 1295 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 


2020-09-20 IVH SBF 30 m/122cm/144 pil 1295 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 


2020-09-20 RCD SBF 40 m/122cm/144 pil 1301 Niki Dennius, BK Danapilen Hallsberg 


2020-09-20 RJD, Nat SBF 60 m/122cm/144 pil 1000 Aicha Zerrouki, IF Karlsvik Hallsberg 


2020-09-20 RED SBF 70 m/122cm/144 pil 1174 Karin Larsson-Brolund, Sandvikens BK Hallsberg 


2020-09-20 RJH, Int SBF 70 m/122cm/144 pil 1164 David Fredriksson, Mjölby BS Hallsberg 


2020-09-20 REH SBF 70 m/122cm/144 pil 1300 Jonatan Andersson, Stenbro BS Hallsberg 


2020-09-20 BCD SBF 30 m/122cm/144 pil 905 Lina Andersson, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 BJD, Nat SBF 40 m/122cm/144 pil 894 Jennifer Rotebrink, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 BJH, Int SBF 50 m/122cm/144 pil 1238 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 BJD, Int SBF 50 m/122cm/144 pil 1151 Olivia Elamsson, Skogens IF Hallsberg 


2020-09-20 BED SBF 50 m/122cm/144 pil 1151 Olivia Elamsson, Skogens IF Hallsberg 


2020-09-20 BEH SBF 50 m/122cm/144 pil 1328 Åke Svensson, BK Fjädern Hallsberg 


2020-09-20 CCH SBF 30 m/122cm/144 pil 1295 Felix Friberg, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 CJH SBF 50 m/80cm/144 pil 1333 Henrik Forsberg, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 CEH SBF 50 m/80cm/144 pil 1333 Henrik Forsberg, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 CVH SBF 40 m/80cm/144 pil 1391 Leif Malm, BS Kil Hallsberg 


2020-09-20 LED SBF 40 m/122cm/144 pil 972 Johanna Andersson, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 LEH SBF 40 m/122cm/144 pil 1138 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hallsberg 


       
   Om vi i fortsättning skall följa den internationella förbundets bestämmelse att man kan skjuta rekord på 72 pilar på 144 pilars tävlingen…. 


2020-09-20 IVH SBF 30 m/122cm/72 pil 662 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Sundsvall 


2020-09-20 BEH SBF 50 m/122cm/72 pil 665 Åke Svensson, BK Fjädern Hallsberg 


2020-09-20 BJH, Int SBF 50 m/122cm/72 pil 624 Leo Pettersson, Järnvägens BF Hallsberg 


2020-09-20 CVH SBF 40 m/80cm/72 pil 699 Leif Malm, BS Kil Hallsberg 


            


 


 


 


 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


Bilaga 2 


 


Föreningsutveckling 
Föreningsutvecklingsprojektet har ny pågått under en period sedan Therese Lundqvist anställdes under hösten 2019. Tjänsten finansieras av de 


nya RF-stöden som ersätter idrottslyftet. Hennes primära arbetsuppgifter är:  


att  stödja befintliga föreningar och SDF i deras utvecklingsarbete, 


Att  väcka slumrande föreningar till liv igen samt 


Att  vara ett stöd i arbetet med att starta nya föreningar.  


Vad har hänt sedan sist? 


Covid-19 kvarstår men nu har vi ändå börjat besöka föreningarna igen mer offensivt, men givetvis med samverkan även via mail och telefon i de 


fall där vi inte lyckas, av olika skäl. Västerbotten, Norrbotten och Jämtland är nu i stort sett täckta genom en raid där även Cenneth medverkat. 


Nästa steg är Skåne som kommer ske i närtid och innan SM i Skurup. Samtidigt med de planerade besöken sker kontakt med SISU riks men 


också lokalt för att få våra föreningar att stå först i kön för olika utbildningar och konsulentstöd, framförallt för att få igång arbetet med 


handlingsplaner.  


Vi får troligen snart in Robertfors som ny förening. Värre med Lycksele där den tänkta sektionen i Ridklubben inte får bli sektion hos oss pga. 


Ridsportförbundet! Vi tror fortfarande på att målen kan nås till stor del då projekttiden är förlängd, men vi säger inte att det blir lätt. 


Då det mesta av föreningsbesöken sker kvällstid så kan annat göras på dagtid, ex Action Archery, där ett mycket lyckat samarbete tagits med 


tavellandslagets fys-tränare, Niklas Bäckström, till vardags idrottslärare, som tillhandahöll 60 skolelever för ett jätteevent med Action Archery. 


Där lärde vi oss mycket som kommer till nytta, det projektet hålls för övrigt igång med hjälp av Johan Priklonsky. Goda kontakter med 


skolidrottsförbundet ger att vi troligen kan få igång det på flera skolor. Framåt för fler i rörelse är nöjda.  


Utbildningskommittén tar också del av Therese, med all rätt, då utbildning är det viktigaste styrmedlet vi kan ge, till vilket vi dessutom har 


Idrottsmedel att använda. 
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Therese har också fortsatt jobba med vår profilering genom att fotografering genomförts, liksom att hemsida, Instagram och Facebook både 


uppdaterats och intensifierats. En väg även de lokala föreningarna måste ta. Hemsidan finns det mer att göra och förslag finns från Therese att vi 


tar in en konsult mot offert, mer om det senare. 


Bågskyttesnackisarna kommer inom kort igång igen 


 I det följande kommer en redovisning om förenings- och distriktsträffa som genomförts sedan projektet startades. 


Mätning KPI mål mm 


dec-


18 


Mål 


2022-


01-31 mar-20 jun-20 sep-20 Måluppf Prognos Prognos 


Medlemmar 9871 10858 10300 10300 10300 94.86% 90% 9,772 


Föreningar 154 169 157 157 158 93.27% 95% 161 


Sidomål, nya föreningar 0 15 5 5 5 33.33% 90% 14 


Beridet föreningar m licenser 11 17 11 11 12 72.73% 100% 17 


Para möjligt  20%    0.00%   


Föreningsbesök 0 308 20 25 45 14.61% 75% 231 


Teamsmöten/tfn förening/distr 0 0  20 20   50 


SDF ordf-samtal 0 11 5 11 11 100.00% 200% 22 


Handlingsplan 0 154     0.00% 75% 116 


Bågskyttesnackisar 0 120 0 11 38 31.67% 100% 120 


deltagande föreningar  100  42 76 76.00% 100% 100 


deltagare  1500  149 586 39.07% 100% 1,500 


Action Archery 


aktiviteter/föreningar 0 6 0 0 1 16.67% 100% 6 


 


Nya föreningar: Skara, Sala, Robertfors, Östhammar, Norra Uppland, Lycksele och Örnsköldsvik?? 


Styrgruppsmöten  2 st, Senaste genomfördes 16 augusti 


Med vänlig hälsning / Bo Palm / Cenneth Åhlund 
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Bilaga 3 


Statusrapport Paraprojektet  


Påverkan av Corona  
För närvarande sätter Corona en del käppar i hjulet för våra fysiska träffar och planerade möten. Ett planerat event på Bosön i samarbete med RG Aktiv 


Rehabilitering har blivit inställd och kommer att genomföras som någon form av digital träff istället. Arrangören är intresserad av någon form av film som 


visar parabågskytte och vi har letat fram några alternativ som borde fungera (bland annat Rising Phoenix, dokumentär på NetFlix där Matt Stutzman ”The 


Armless Archer” deltar).  


Fysiska möten i projektet har begränsats till ett möte 16 sep i Stockholm. I övrigt har alla möten och kontakter skett via digitala kanaler.  


Styrgruppsmöten hålls månadsvis via Teams och detta fungerar bra.  


Nya Skyttar  
Kungsängen, Siljanspilen, Tibro och Ekerö är klubbar som, med hjälp av projektet (i första hand Kaarinas insatser), fått nya paraskyttar. Det rör sig om 


rullstolsburna i första hand, men faktiskt även ett par skyttar med synnedsättning. Åtminstone en av dessa har stora tävlingsambitioner. Här kommer de 


ställningar för taktila sikten som tillverkats och levererats av Rolf V mycket väl till pass.   


Antalet nytillkomna skyttar är i dagsläget 5-7 st. (ett par har inte bestämt sig om bågskytte är framtiden så att säga). Detta innebär att vi faktiskt redan nu har 


dubblerat antalet skyttar som deltar i regelbunden träning jämfört med de skyttar vi hade koll på vid projektets start. Enkäten visar som bekant på mångdubbelt 


fler paraskyttar, men dessa är skyttar som faktiskt tillkommit och deltar i regelbunden träning = mycket positivt.  


Information   
Vi bearbetar olika kanaler i parallella spår. Till exempel har vi haft hjälp av Carina O med en dragning för ordföranden i distrikten. Nästa steg här är att 


undertecknad blir klar med avstämning hos de föreningar som anmält intresse att agera resurscentrum. Detta sker genom enskilda samtal, samt ett planerat 


Teamsmöte med samtliga ”resursföreningar” under oktober månad. När detta är gjort kommer vi att synka med ordföranden i distrikten och försöka samordna 


med de paraansvariga som idag finns i distrikten. En första indikation är att vi hittar paraansvariga i de föreningar som vill agera resurscentrum så den frågan 


blir inte svårt att lösa.  


En viktig informationskanal är webportalen ParaMe! och här finns mer jobb att göra. En tidig indikation gav att nästan alla föreningar ställde sig positiva till 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


att finnas med på ParaMe!, men i dagsläget är det endast 8 föreningar som de facto finns på sidan. Detta tar jag tillsammans med Kaarina tag i de närmaste 


veckorna.  


Utbildningsmaterial/handbok  
Vi har nått vad jag kallar en Beta 1 av utbildningsmaterialet. Under projektets gång har det tillkommit önskemål om vad som bör/ska finnas med så, i färdigt 


skick landar vi troligen på ca 50 sidor som behandlar allt från olika former av nedsättning till vart man kan vända sig för att söka finansiering.   


Handlingsplan  
Vi ser att – precis som i allt föreningsliv – mycket hamnar på ett litet fåtal personer när vi kommer till drift och förvaltning. Handlingsplanen kommer därför 


även att innehålla en delegeringsordning där vi kommer att lägga en del ansvar på regionala resurscentrum. Handlingsplanen kommer även att innehålla 


kontaktuppgifter till informationskanaler, såväl inom SBF-sfären, som externa intressenter. Arbetet med handlingsplanen pågår parallellt med 


utbildningsmaterialet.  


På gång  
Vi deltar på Start My Impossible Camp i Eskilstuna 26-27 september. Kaarina har deltagit på ledarträff inför denna helg och har bra koll på läget. 


Som det ser ut nu är troligen Impossible Camp de enda event som verkar bli av enligt plan. Vi har för avsikt att delta på samtliga kvarvarande med 


säsongsavslutning i Luleå under november månad.  


Leverans  
Tittar vi på projektplanen har vi på grund av Corona stuvat om en del. Bland annat ligger utbildningsmaterialet tidigare än plan.  


Totalt sett är vi ca 2/3 (drygt) in i projektet och närmaste tiden kommer att bli intensiv med flera möten (Teams) och remissrundor med utbildningsmaterial 


och handlingsplan.  


Min bedömning är att vi ligger i fas och att projektet ska gå att leda i förvaltning i enlighet med ursprunglig tidplan (senast 2021-02-01).   


2020-09-22  


Lennart Nordsvan / Rolf Volungholen 


 


Bilaga 4 
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Svenska Bågskytteförbundets internationella strategi   


Inledning  


  


Det sker en kraftsamling i Sverige för att stärka Sveriges varumärke, öka attraktionskraften och locka fler besökare till landet. Svensk idrott, genom 


specialidrottsförbunden och besöksnäringen genom organisationerna Svensk Turism, Visita och Visit Sweden, har utarbetat en gemensam nationell strategi 


för internationella idrottsevenemang i syfte att skapa tillväxt och flera arbetstillfällen i Sverige. I det pågående utvecklingsarbetet medverkar med start 2015, 


staten via social- och näringsdepartementet. Vi vill att internationella idrottsevenemang ska engagera hela Sverige.  


Vår strategi har sin utgångspunkt i den nationella strategin och är vår idrotts bidrag till arbetet att nå upp till målen i densamma och utveckla vår 


egen idrott bågskytte och beridet bågskytte.  


Mål Sverige/RF:   
  


År 2025 ska Sverige, genom Riksidrottsförbundet och dess specialidrottsförbund, ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och 


idrottsmöten samt internationell representation.  


Delmål Sverige/RF:  


• Skapa hållbara evenemang - Specialidrottsförbunden skall fördubbla antal hållbara bids/ansökningar till år 2022.  


• Destinationsutveckling - Skapa fler utvecklade destinationer för idrottsevenemang.  


• Marknadskommunikation - De turistekonomiska effekterna av internationella idrottsevenemang skall öka till år 2025.  


Svenska Bågskytteförbundets internationella strategi, med mål:  
• Lägga anbud på ett VM/EM/event vart femte år, genom tät kontakt med tänkbara destinationer och arrangörer  


• Fördubbla internationell representation jämfört med 2019(två kommittéplatser).  


The Swedish Archery Federation International strategy  
• Bidding process for a WC/EC/Event every fifth year, by good contact with possible destinations and organizers  


• Double international representation compared with 2019 level (two committee members)  


  


  


 


 


 


Handlingsplan med delmål 2020–2025  


Evenemang/event  
• Genomföra kvalitativa och ekonomiskt hållbara evenemang som marknadsför svenskt bågskytte internt och externt, vi har redan kommit 


långt med våra SM som numera är en lönsam evenemangsform för arrangörerna till skillnad mot vanliga tävlingar  
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• Skapa en utvecklingstrappa/upptrappning av nivåer på internationella evenemang  


Internationell representation  
World Archery Europe (WAE) Congress (2020 flyttad till 2021 pga. Covid-19)  


• World Archery Europe (WAE) board, 2021, kandidat Cenneth Åhlund  


• WAE Field&3D, 2021, kandidat Sofie Johansson  


• WAE Para, 2021, kandidat Kaarina Saviluoto   


World Archery (WA) Congress 2021 Yankton USA  


• WA Field&3D, 2021, kandidat Cenneth Åhlund (sökt och erhållit stöd från RF)  


• WA Tech, 2021, kandidat Rolf Volungholen  


World Archery (WA) Congress 2023, Berlin Tyskland  


• World Archery (WA) board, 2023, kandidat Carina Olsson  


Beridet bågskytte  


• Bibehålla Sveriges nuvarande representation  


• Anders O Jönsson, kassör IHAA och Anders Wredendal, domar ansvarig IHAA   


• Emil W Eriksson för WHAF  
Gemensamma åtgärder för ovan  


• CV – professionellt framtagen, för utskick inför, via mail, respektive personligt överlämnande vid kongresserna  


• Kandidaterna bör delta vid olika internationella bågskyttemöten såsom EM/VM och World Cup samt konferenser.  


• Utbilda våra tänkta representanter för internationellt arbete i samarbete med RF  


• Workshop för gemensamma frågeställningar som vi önskar driva framåt  
Ytterligare delmål tillika stöd för ovan   


• Utbilda en kontinental domare per år  


• Utbilda en internationell domare per fyra år  


  


 


 


Bilaga 1  


Varför ska vi arrangera internationella bågskytteevenemang?  


  


Sverige har en potential att utvecklas som ett internationellt konkurrenskraftigt idrottsevenemangsland. Svensk idrott har under många år varit en naturlig 
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arrangör av internationella idrottsevenemang på alla nivåer. Den internationella konkurrensen har blivit allt hårdare på senare år då många länder och 


städer ser möjligheten att profilera sig med idrottsevenemangen som ett medel för utveckling av besöksnäringen.   


Svenska Bågskytteförbundet ska arrangera internationella bågskyttesevenemang för att:   


• För att skapa stolthet inom bågskyttesporten  


• Motivationshöjande för alla inblandade parter, aktiva som ledare  


• Positionera sporten i konkurrens gentemot andra sporter  


• Reklam för sporten/landet Sverige och destinationerna  


• Stärka Sveriges varumärke  


• Skapa bra utveckling inom sporten  


• Öka medlemstillströmningen  


Varför ska vi ha internationell representation?  


  


Sverige har sedan länge ett gott rykte som ett land som älskar idrott, dess representanter har påverkat världsidrotten på alla nivåer allt sedan 1912, för 


bågskyttets del genom att varit ett av sju bildarländer av World Archery (då FITA). Det är ett arbete som ska fortsätta genom nya delegater i kommittéer och 


styrelser från Svenska Bågskytteförbundet. Genom gott samarbete i Norden så kan Sverige med gemensamma värderingar ge idrotten och bågskyttet en 


fortsatt god utveckling. En utveckling som då givetvis också kommer Sverige till del i den egna verksamheten. Den internationella konkurrensen har blivit allt 


hårdare på senare år då många länder politiskt vill profilera sig genom idrottslig representation.    


• För att skapa stolthet inom Bågskytteförbundet  


• Motivationshöjande för alla inblandade parter, aktiva som ledare  


• Positionera bågskytte i konkurrens gentemot andra idrotter  


• Överföra svenska värderingar  


• Reklam för bågskytte och idrottslandet Sverige   


• Stärka Sveriges varumärke  


• Skapa bra utveckling inom idrotten  


• Öka ledarrekryteringen genom attraktiva karriärvägar  


För vem gör vi strategin?  
  


Strategin ska i första hand vara till för Svenska Bågskytteförbundet, SF, distrikt, 158 föreningar och +10 000 medlemmar. Primärt är strategin till för Svenska 


Bågskytteförbundet då det endast är SF som kan ansöka om internationella evenemang. Dock är det viktigt att få med lokala föreningar som medarrangör. 


Sekundärt är strategin till för destinationer och svensk idrott totalt.  


Vår idrott i ett internationellt perspektiv  
Svenska Bågskytteförbundet har haft en bra försörjning internationellt med antal internationella representanter men som nu snabbt försämrats. Förbundet 


har strategiskt arbetet på internationella domare, där lyckas vi bra, nu två kontinentala och en internationell. Den nordiska representationen och samarbetet 


är också bra. I dagsläget finns det utrymme för fler representanter på flera funktioner. Det viktiga för förbundet är att i framtiden nyrekrytera för 


framtida platser utan att för den skull kasta bort våra ”kända” namn. Vi har ett bra rykte och det är viktigt att vi fortsätter vara föredöme med ”fair play” i 
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all vår verksamhet. Det är viktigt att synas och höras i det internationella rummet.  


RF skriver:  


RF skall verka för en stark svensk representation i internationella organisationer;  


RF skall skapa förbättrade förutsättningar för svenska idrottsledare att åta sig internationella ledaruppdrag  


Framtagande av strategi  
Bågskytteförbundets internationella strategi har utarbetats vid ett inledande arbetsmöte i Taxinge, Nykvarn 2015-09-13 i samarbete med RF:s Patrik 


Oscarsson och Leif Johansson. Med på arbetsmötet var också Cenneth Åhlund, Bo Palm, Bengt Idéhn, Kicki Priklonsky, Ulrika Sjöwall, Arent Grape, Ken 


Sentell, Gullimar Åkerlund, Christian Bengtson samt Rolf Volungholen  


Under arbetsmötet samlades idéer, erfarenhet och önskemål ihop till det dokument du nu har i handen. Denna strategi ska sedan förankras i förbundsstyrelse 


men också bland arrangörer, destinationer, medlemmar, funktionärer mm, det kommer ske främst genom möten och utskick.  


  


Implementering  


Strategin kommuniceras där så är lämpligt, exempelvis nationella konferenser, där arrangörer och medlemmar är samlade, i skrift via mail och hemsida samt 


i kontakt med enskilda.  


Strategin för internationella idrottsevenemang har antagits av förbundsstyrelsen 2016-01-31, uppdatering juli 2018, antas av förbundsstyrelsen vid tfn-möte 


16 augusti 2018. Uppdatering juli 2019, fastställd på styrelsemöte i 26 sep 2020.  


GS ansvarar för uppdatering och rapporterar till förbundsstyrelsen  


Vad är syftet med våra evenemang?  
Strategin ska bidra till en starkare och tydligare bild av hur Svenska Bågskytteförbundet ska hantera sina evenemang och hur vi inom vår idrott bidrar till den 


nationella strategin.   


Syftet är att:   


• Öka bågskyttarnas stolthet för vår idrott, ge legitimitet  


• Utifrån timing och intresse ta nästa steg för att utveckla sporten genom internationella bågskytteevenemang  


• Stärka varumärket ”Bågskytte” genom att positionera sporten  


• Skapa en mer professionell och kommersiell organisation   


• Utbilda en kontinental domare per år, kandidater söks efter löpande  


• Utbilda en internationell domare per fyra år, kandidater söks efter löpande  


Vår vision och värdegrund  
  


Vår vision- ”Bågskytte för alla, överallt, alltid”, som med utgångspunkt i våra värderingar – ”Fokuserad kraft i glädje och gemenskap” skall stödjas av vår 


internationella strategi. Genom att verka internationellt på förbundsnivå så främjar vi våra tankar om jämlikhet, fair play men också grenspecifika värden. 


För att bågskyttet ska vara för alla. För att sträva mot överallt och alltid ska strategin användas för att få evenemang till orter där vi därmed möjliggör ett 


synligare bågskytte. Genom att delta internationellt bär vi hem idéer och kunskap för att skapa ett bågskytte som är möjligt alltid.  


Resurser   
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Budget, förstärkt med bidrag från RF, ska avsättas för internationella representanter att bevista viktiga samlingspunkter för att stärka Sveriges aktier. 


Internationella domare ska utbildas på ett ekonomiskt försvarbart sätt när utbildningar sker i Europa och de kontinentala ska ges möjlighet att göra ett 


domarjobb per år på förbundets bekostnad. Budget skall också avsättas för ett möte vartannat år, ojämna år, för arbetsgruppen för en Internationell strategi.  


  


I strategiarbetet har det genomförts en bedömning av bågskyttessportens vilja och engagemang för att nå de uppsatta målen med internationella 


bågskytteevenemang i Sverige. Det konstateras att:  


Det finns vilja och engagemang som kan utvecklas, det görs genom att berätta om hur arrangemang kan sökas, genomföras och bedömas. Ge enskilda tänkta 


arrangörer stöd till besök av motsvarande evenemang om ekonomiska medel kan finnas.  


Förbundsstyrelsen ger GS i uppdrag att hålla strategin uppdaterad och aktuell, för internationella evenemang och internationell representation med 


återrapportering till densamma årsvis.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bilaga 5 


 


KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  


  


Beslutad 2020-09-26  


SBF har ansvar för bågskyttesporten som idrottsrörelse och elitverksamhet och i detta arbete är kommunikation i olika former ett viktigt verktyg.   


Syftet med denna kommunikationsstrategi är att beskriva hur bågskytteförbundet och bågskyttesporten vill uppfattas av olika målgrupper utifrån vision, 


värderingar och varumärke. Till kommunikationsstrategin finns kommunikationsplaner som beskriver genomförande med kanaler och aktiviteter.  
 


1 VISION  
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Bågskytte för alla, överallt och alltid    


RFs vision:  Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En 


idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.  


Beskrivning: SBF:s vision utgår från att välkomna alla och att bågskytte ska kunna bedrivas av alla (oavsett din bakgrund, kön, ålder, religion etc.), överallt (i 


hela Sverige) och alltid (när man så önskar ska man ha möjlighet att träna och tävla).  
 


2 VÄRDERINGAR  


  


Glädje Gemenskap Modernt (”underliggande” ord och inriktning kommer kompletteras) 


RF:s värderingar: Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med, Rent spel  


Beskrivning: SBF:s värderingar tar utgångspunkt från den inkluderande kultur som sporten har där hjälpsamhet är en självklarhet.  Glädje (att idrotta och 


skjuta pilbåge ska vara roligt), Gemenskap (vara del av en helhet), Modernt (ha modet att hela tiden ifrågasätta, nytänkande och utvecklas).  


  


3 VARUMÄRKE  
 


Världens bästa idrott genom nytänkande och gemenskap  


RF har inte definierat sitt varumärke.   


Beskrivning: SBF:s varumärke med tre kronor ska symbolisera och associera till SBF:s strävan att genom samarbete klubb, distrikt, nationellt, internationellt 


samt med andra idrotter hela tiden vidareutveckla idrotten. Världens bästa avser strävan att ta medaljer internationellt men inte minst en idrott som är för alla.  


4 SLOGAN  
 


Bågskytte – bästa idrotten!  


Beskrivning: Bäst utifrån utgångspunkterna alla kan vara med oavsett ålder, funktionsnedsättning etc. En idrott där alla ska känna sig välkomna.  
 


5 ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSMÅL 


   


Målet med kommunikationen är att stärka SBF och bågskyttesporten som varumärke.   


1. Bågskytte är en attraktiv idrott för alla  


2. Bågskytte kännetecknas av gemenskap, glädje och nytänkande.  


3. Vi är en del av idrottsfamiljen och delar RF:s värderingar och mål  


4. Vår kommunikation kännetecknas av öppenhet och trovärdighet    


5. Vi uttrycker oss på ett för utomstående begripligt sätt, att informationen från SBF är samstämmig oberoende av vem som är uppgiftslämnare   
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6 UTTALANDEN/UTSKICK OCH MEDIAKONTAKTER  


  


Vid officiella utskick rekommenderas att förbundsordförandeges möjlighet att titta över språk och därigenom säkra budskapet. Det går alltid att hänvisa till 


förbundsordförande och generalsekreterare i kontakter med media. Om det råder oklarheter gäller alltid att hänvisa till styrelseordförande eller av ordföranden 


utsedd person. Vi är en organisation och ska kommunicera utåt som en enig organisation.   


När man umgås med media är det viktigt att skilja på sina egna åsikter och de åsikter som förbundet har. Yttrandefriheten och meddelarfriheten ska inte 


inskränkas, men den som uttalar sig för SBF måste respektera förbundets ståndpunkter. Detta för att media inte ska tvivla på att tjänstemän och 


förtroendevalda är lojala mot de beslut som tas inom förbundet. Vi möter media med en öppen och positiv attityd och om det dyker upp felaktigheter eller 


missvisande uppgifter i media ska de korrigeras snarast möjligt.   


För att samordna, följa upp och säkerställa budskap gäller att generalsekreterare kontaktas innan kontakt tas med media och om det inte är möjligt, direkt efter 


att kontakten skett. När någon anställd/förtroendevald kontaktas/kontaktats av media i någon fråga ska generalsekreterare eller ordföranden alltid informeras. 


Likaså om det föreligger risk för att media kan tänkas ta kontakt i något ämne. Pressmeddelanden går alltid via förbundsordförande.  
 


 


 


7 ROLLER VID KOMMUNIKATION  


  


Inom SBF finns en strategisk roll och en serviceroll.   


Den strategiska rollen innebär bland annat ansvar för utarbetande och tillämpning av policyn, strategisk informationsplanering, samordning av 


informationsverksamhet och ett aktivt arbete med opinionsbildning.   


Servicerollen innebär bland annat att vara internkonsulter i informationsfrågor, producera och hjälpa till vid produktion av informationsmaterial samt ansvara 


för bevakning av internationella tävlingar och allmän omvärldsbevakning som kan vara intressant för bågskyttesporten och dess medlemmar.   


Ansvaret för uttalanden i bågskyttepolitiska frågor ligger hos styrelsen. I första hand uttalar sig ordförande eller person utsedd av styrelsen. I fall dessa inte är 


anträffbara uttalar sig vice ordförande.   


För grenrelaterade frågor hänvisas till grenarna, alternativt så kontaktasgrenansvarig för inhämtande av information.   


Sakupplysningar och fakta lämnas med fördel ut av den person som har kunskap i ämnet, vare sig det är en anställd tjänsteman, styrelseledamot eller utsedd 


ledare.   


Vid olycka eller annan kris hänvisar vi till Krisplanen som finns under www.rf.se. 


   


8 VALET AV KANAL  


  


Dialogen och det personliga mötet är alltid viktigast.   
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Kommunikationen ska öka kännedomen om SBF och vår verksamhet och förmedla att vi är en öppen och professionell organisation med framåtanda. För att 


förmedla detta använder vi våra kanaler.   


Massmedia/press   
• Dagspress   


• Branschtidningar   


• Magasin/veckopress   


• Radio - TV   


För att visa våra idrottsliga framgångar men även vårt politiska engagemang och miljöarbete använder vi oss av massmedia/press genom pressmeddelanden 


och personliga kontakter. Det är viktigt att vi i vår kommunikation inte glömmer bort lokal media.   


Hemsida   
Vår hemsida är ett av våra viktigaste fönster och ska leva upp till höga kvalitetskrav och ständigt vara uppdaterad med den senaste informationen.   


Sociala medier   
För att nå alla målgrupper ska vi jobba med den senaste tekniken som hela tiden utvecklas. Vi följer trenden och etablerar sidor på Facebook 


och Instagram eller de sociala medier som dyker upp.   


Brev och utskick(email)  
Vid stora informationskampanjer som kräver att föreningar, SDF och/eller medlemmar får information adresserade direkt till personen använder vi oss av brev 


och utskick. SBF strävar dock efter att vara miljövänliga och skickar främst brev och utskick via e-post.   


Möten   
Intern information sker ofta via möten, både på kansli-, styrelse- och distriktsnivå. Vi bör vårda våra relationer med befintliga sponsorer, makthavare, media 


och även attrahera nya kontakter. Det gör vi genom personliga möten, fysiska eller via webb-möten och attraktiva mötesplatser. Personliga möten sker även på 


tävlingar/träningar/läger där vi möter skyttar, familjemedlemmar, allmänhet och media. Våra representanter och talespersoner klär sig vårdat, i enlighet med 


tillfällets klädkod. Förbundets talesperson försöker i den mån det går ha förbundets kläder eller förbundets logga.   


SBF:s PROFIL   
Vi ska ha en grafisk profil för SBF. Profilen ska innehålla en logotyp, brevmallar, pins, flaggor och övrigt profilmaterial som ska användas när anställda, 


förtroendevalda eller medlemmar är ute på evenemang för att öka igenkännandet av vår organisation. Den grafiska profilen ska reglera våra riktlinjer för hur 


våra symboler och begrepp ska användas, färg och form på trycksaker, webbsidor och annat presentationsmaterial. Det ska ge SBF en tydlig identitet och vara 


vägledande vid all kommunikation.   


KOMMUNIKATIONSKANALER OCH MÅLGRUPPER   
För vår kommunikation använder vi följande kommunikationskanaler:   


• Massmedia/press   


• Hemsida   


• Sociala medier   


• Brev, mail och utskick   


• Möten   
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Våra målgrupper är:   


• Media   


• Medlemmar/bågskyttar   


• Potentiella medlemmar   


• Föreningar och SDF   


• Anställda  


• Förtroendevalda   


• Opinionsbildare/politiker   


• Ledare   


• Allmänheten   


• Marknad/Sponsorer  


• Tävlingsarrangörer   


 


Kommunikationen av olika typer av information och till målgrupper fördelar sig till huvudsakligen genom följande kanaler.   
Kommunikationskanal 


Målgrupp/Innehåll  
Hemsida  Massmedia 


Press  
Facebook  Instagram  Ungdomsmedia*  Youtube*  Mail   Möten   


Formell information  Undersida/intern    Delas vid behov        DoF    


Förändring  Undersida/intern    Delas vid behov        DoF    


Utvecklingsarbete  Undersida/intern    Delas vid behov        DoF    


Elit  Nyheter(framsida)  PM  Storytelling  Storytelling  Storytelling  Storytelling      


Resultat/tävling  Resultatdatabas  PM  #-tags  #-tags  #-tags  #-tags      


Roligheter      Storytelling  Storytelling  Storytelling  Storytelling      


Medlemmar/bågskyttar   X    X  X  X  X  Utreds    


Potentiella medlemmar   X    X  X  X  X      
Media/sponsorer  X          X  X  X  


Ledare/tränare  X          X  X  X  


Förtroendevalda  X            X  X  


Opinionsbildare/politiker     X            X  


Allmänheten  X  X              
Marknad/sponsorer      X            X  


  


* Kanaler som ej används i dagsläget  
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Kommunikationsplan   
Generellt innehåll  


Kommunikationsplan HT 


2020      


VEM?  VAD?  HUR?  NÄR?  ANSVAR?  
Vilka målgrupper?  Detta behöver de 


veta = budskap  
Lämpliga kanaler  Lämplig tidpunkt  Vem ser till att det 


blir gjort?  


  


  


  


  


  


  


Förslag på hur en översikt på ett årshjul för sociala medier kan se ut  
  


  Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  


Aktivitet  Läger  Uttagning av landslag 


Tavel-EM  
SM  Förbundsårsmöte  Tavel-EM  Para-EM  NUM    


Var?  USA      Infra City  Antaya  Sardinien  Uppsala    


Vilka?  Christine, Karin, mfl        Zandra, Christine, Kaj, 


Ludvig, Linus, Joakim, 
Hampus  


Zandra, Pierre, 


Karin  
Ungdomar     


Social 


media  
Instagram, FB  Hemsida, 


FB, Instagram  
Instagram, 


FB  
Instagram, FB  Instagram, FB  Instagram, FB  Instagram, 


FB  
  


Ansvarig  Laget på plats  Förbundskapten  ”En vecka 


med…”  
Therese/Cenneth  Förbundskapten  Förbundskapten  Sturarna    


#  #Bågskytte, 


#bågskyttelandslaget  
#Bågskytte, 


#bågskyttelandslaget  
  #Bågskytte  #Bågskytte, 


#bågskyttelandslaget  
#Bågskytte, 


#Paralandslaget  
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