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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 2020-10-27 Start kl. 20.00-20:45 

Plats: Teams 

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

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

Ann-Sofie Wredendal (AW) och Jessica Larsson (JL) 

Anmält förhinder:  

 

§20–108 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§20–109 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§20–110 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Magnus Carlsson, vilket numera signeras via min.ebox 

 

§20–111 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§20–112 SM 

a) Beslutar ställa in Senior-SM Skurup 31/10–1/11 

b) Avvaktar beslut om JSM Timrå 14–15/11 

 

§20–113 Arbetsgrupper inför styrelsemöte 29/11 

a) Tränarlyftet - MC och CÅ 

b) Kommunikation - EA och RV 

§20–113  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 

 

§20–114  Kommande möten   

a) Teamsmöte 1/11 kl.20:00 – 20:30  

b) Teamsmöte 29/11 kl.18:00 - 20:30  

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Magnus Carlsson  Mötesordf. Carina Olsson 
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