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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2020-12-20 kl. 20-20:30 

Plats: Teams 

Närvarande    Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Bo Palm (BP), Rolf Volungholen 

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

Ann-Sofie Wredendal (AW) och Ellinor Ryrå (ER)  

Gäster: Johanna Gullroos, Rikard Dylander och Conny Wallon 

 

§20–130  Mötets öppnande och inledning 

 

§20–131  Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund             

    

§20–132  Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Ellinor Ryrå 

 

§20–133  Fastställande av dagordning 

Godkändes 

 

§20–134  Huvudfrågor  

a. Tränarkonferens 6 feb 2021. Beslutar genomföra med fokus på OS, recurve 

och skjutteknik. CÅ, MC och CO tar fram agenda. Beslutar samtidigt 

arrangera en återstartskonferens när vi ser ett slut på Coronarestriktionerna 
b. Juniorlandslaget, Rikard Dylander och Johanna Gullroos informerade om 

sin plan och behov för en bra juniorsatsning. Conny Wallon förstärkte med 

att ange vikten av en bra satsning för ett framtida samarbete med SOK. 
c. Coronaläget, CÅ och Conny Wallon redogjorde lite för de senaste 

restriktionerna som tycks stänga all organiserad verksamhet till 24 januari 

och utestänger aktivitet, oavsett form, i kommunala lokaler. 
 

§20–135 Övriga frågor 

AW frågar hur det går med digitala utbildning för tränare, CÅ besvarar med att 

UK och kansli tittar på frågan, i samarbete med Ken Sentell. Domarutbildning är 

redan igång bl.a. genom RV:s ledning. 

 

§20–136  Kommande möten 

a) Teamsmöte 17/1 kl. 20-21 

b) Förbundsårsmöte 17 april 2021 online 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund  

  

Justeras: Ellinor Ryrå                                           Mötesordf. Carina Olsson 
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