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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2021-01-17 kl. 20:00-21:30 

Plats: Teams 

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

(RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS) och Ann-Sofie Wredendal 

(AW)   

Förhinder: Ellinor Ryrå (ER) och Emil Arnesson (EA) 

 

Valberedningens Fredrik Rudin, ordf. närvarande till och med §21–5 

 

§21–1  Ordföranden öppnar mötet 

 

§21–2  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som 

mötessekreterare  

                 

§21–3  Val av Magnus Carlsson som protokolljusterare   

 

§21–4  Fastställande av dagordning  

 

§21–5 Genomgång av reflektioner från styrelsen om det gångna året och vad som är 

viktigt inför våren 2021 

 

§21–6 Kanslirapporter 

a) Ekonomi Preliminärt bokslut, +2,3 mkr, är nu lämnat till revision 

b) Ekonomi Budget 2021, prelimärt fastställd, visar på ett minusresultat på ca 

1,1 mkr, men då Covid19 fortfarande har en osäker utveckling varför 

budgeten kan komma att ändras till kommande möte för beslut då. 

c) Utmärkelser fastställs enligt bilaga 1 

d) Väljer in Nybro 3D BSK samt fastställer nedläggandet av Tjörns BK 

e) GS informerar om det senaste om Covid-19 och hur det kan och faktiskt 

påverkar verksamheten. 

 

§21–7 Valberedningens ordförande informerar om nuläget för arbetet inför kommande 

årsmöte. Konstateras att endast tre distrikt, av elva, har besvarat valberedningens 

önskan om nomineringar. Ny förfrågan ska skickas ut av GS, sista dag förlängs 

till 31 jan. 

 

§21–8 Övriga ärenden 

a) Beslutar skicka in Remissvar till RF enligt bilaga 2 samt fastställer 

mailbeslut om motionen till RIM angående Parastöd enligt bilaga 3 

b) Fastställer mailbeslut om nominering av Carina Olsson som ledamot i SOK 

c) Beslutar minska Parautvecklingsprojektets omfattning pga. Covid19 och ger 

ordf. och GS i uppdrag att samtala med RF om hur det ska regleras 

ekonomiskt. 
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d) Beslutar att inom ramen för SOK-samarbete arvodera ytterligare tre, totalt 

fyra, damskyttar i recurve inför OS-kval, utöver Christine Bjerendal 

Lindome, Karin Larsson Brolund, Sandviken, Erika Jangnäs, Stockholm och 

Elin Kättström, Linköping. Detta beslut är förknippat med särskilda villkor 

och beslutet har inget prejudicerande värde för framtida beslut. 

e) Till Årets ledare utses Ken Sentell, Upplands Väsby och till Årets Unga 

ledare utses Samuel Lovén, Järnvägen. 

f) Genomgång av JL om aktuella Propositioner och motioner. JL får i uppdrag 

till nästkommande möte tydliggöra processen för en motion, en proposition, 

regelkommitténs roll samt årsmöte. 

g) RV redogör för att offertförfrågan på design, profil mm är på gång, 

ledamöterna besvarar snarast med mål att förfrågan kan gå ut innan den 24 

jan.  

h) Tränarkonferensens preliminära agenda godkänns enligt bilaga 4. 

i) BP redogör för läget om Senior-SM inomhus, det finns en aktuell arrangör 

men de måste ge definitivt svar innan 31 jan. 

j) RV redogör för sin rapport om E-archery, beslutar att ta fram en proposition 

om SM i E-archery, likt World Archerys skäl för att äga SM-titeln, liksom 

på följande grenar Action Archery, Run och Ski archery. I övrigt 

återremitteras frågan om E-archery till kommande möte då RV fick med sig 

några frågeställningar för att kunna sätta en budget. 

k) Beslutar att Framtidskommittén får Emil Arnesson som ny styrelsekontakt. 

l) BP informerar om att 2020 års löneavtal är klart med de anställda 

 

§21–9  Reflektion      

 

§21–10  Kommande möten 

a) Teamsmöte 21 feb 

b) Teamsmöte 21 mars 

c) Förbundsårsmöte 17 april 

 

I=Information B=Beslut D=Diskussion/dialog 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cenneth Åhlund 

 

 

 

Carina Olsson mötesordförande  Magnus Carlsson, justering 
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Bilaga 1 

 .    
2021-01-17     

     
Hedersmedalj i GULD: Börje Jonsson, Sundsvall-Ortvikens BK  
Hedersmedalj i Silver: Kent Eriksson, Sundsvall-Ortvikens BK  

Hedersmedalj i Brons: 
Torsten Hultgren, Sundsvall-Ortvikens 
BK  

Förtjänstplakett i GULD: 
Rune Andersson, Sundsvall-Ortvikens 
BK  

Förtjänstplakett i SILVER: 
Joakim Stegeby, Sundsvall-Ortvikens 
BK  
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Bilaga 2 

Remiss – förslag om ändringar i RF:s stadgar  

Svenska Bågskytteförbundets remissvar 

Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  

Kommentarer  
Vi bedömer att remissen visar på förändringar som är korrekta och vi därmed stödjer dem 

Nykvarn den 15 januari 2021 

Cenneth Åhlund 

Generalsekreterare  

Remiss – Översyn av röstlängd 

Svenska Bågskytteförbundets remissvar 

Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  

Kommentarer  
Alltsedan demokrati infördes har man tvistat om hur makten ska kunna fördelas på ett rättvist sätt. 

En röst per person eller medlem, land eller SF om man så vill. Ingen metod blir perfekt. Den moraliska 

frågan är hur stor rätt de som har 51% av rösterna att ta livet av de 49%?  

Inom SOK gäller ”ett SF en röst”, i FN (obs ej säkerhetsrådet) eller EU, likaså, en röst per land. Inom 

RF används ett system med beräkning på medlemstal/föreningar med viss dämpning för att undvika 

att Fotboll ska kunna köra över alla andra. Fotbollens makt via DF togs bort för några år sedan då 

DF:s rösträtt togs bort. Liggande remiss ger åter Fotboll men även några andra stora SF ska ges mer 

makt. Det trots att Fotbollen genom lobbying lyckats tillförskaffa sig allt större resurser ur den 

gemensamma kakan, från max 8 % 2008 till 10 % 2010 och numera 2021 ”no limit”. Man lyckades 

också tillskapa stora delar ur Idrottslyftet, ex för Skolsamverkan, trots att alla barn redan testat den 

idrotten.   
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Vill vi bredda idrotten eller vill vi bara att fotboll ska få det bättre? Allt som tillförs de stora, läs 

fotboll, tar från de små i slutändan. I detta fall är RF-ekonomin ett nollsummespel. Det är inte heller 

enbart på RF-nivå detta sker, lokalt är kommunerna i händerna på stora SF:s regler för tävling medan 

andra idrotter får stå på sidan och titta.  

Vi kan tycka att en röst per SF är mer relevant än att ge större SF mer makt. Då krävs det att de stora 

pratar med oss små för att få genom sin vilja, som många gånger säkert är både rätt och motiverad, 

men bli överkörda är inget vi tycker om. 

Nykvarn den 15 januari 2021 

Cenneth Åhlund 

Generalsekreterare  

Remiss – Strategisk plan 2022-2025 
Svenska Bågskytteförbundets remissvar 

Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  

Kommentarer  
Vi har inga invändningar mot förslaget till ny strategisk plan. Vi kan konstatera att RF gör samma 

analys som vi bågskyttar gjorde redan 2017, att jämställdhet kan infogas i inkludering. En variant som 

vi i handling använt allt sedan 1940 när förbundet bildades, på föreningsnivå senast sedan 1926.  

Övriga delar som från ”Triangel till rektangel” är också gammal ”skåpmat” för oss bågskyttar, vi 

väntar alltjämt på credit för det, samtidigt som vi ser andra förbund få stöd för att införa, för oss 

självklara saker, såsom inkludering av para, jämställdhetsprojekt mm. Vi har alltid haft gemensamma 

träningar och tävlingar, ung, gammal, ny, elit, bredd, para, tjej eller gubbe. Fattig eller miljonär. 

”Bågskytte för alla överallt” alltid är vår vision, den gällde långt innan vi lyckades forma den i ord. 

Elitidrotten, en verksamhet som i de flesta förbund går bakåt i internationell jämförelse, inte enbart 

för att omvärlden utvecklas bättre utan också för att vår verksamhet blir alltmer anorektisk, intäkter 

för elitverksamhet minskar i värde och i volym versus kostnadsutveckling och ökad internationell 

verksamhet. Pratet om Elitidrott i strategin faller till marken som tomma ord så fort någon törs tänka 

på resurserna. För att inte tala om möjligheten för para att gå fån bredd till yppersta elit, ett ärende 

vi hanterar med egen motion. 

Nykvarn den 15 januari 2021 

Cenneth Åhlund 

Generalsekreterare  
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Remiss – Översyn Uppdrag Arbetssätt RF/SISU/SF nationellt uppdrag 

Svenska Bågskytteförbundets remissvar 

Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  

Kommentarer 
Vi bedömer att utredningen är korrekt men inte når fram till vad motionären önskade, mer resurser 

till idrott i respektive SF. Vi behöver, inom bågskytte, fler som har möjlighet att arbeta med våra 

föreningar i bågskyttefrågor, inte enbart föreningsdemokrati. 

Nykvarn den 15 januari 2021 

Cenneth Åhlund 

Generalsekreterare  

Remiss – #elitidrott2030 På väg mot ett nytt, idrottsövergripande, 

elitidrottsprogram för fler idrottsliga framgångar internationellt. 

Svenska Bågskytteförbundets remissvar 

Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  

Vissa förbund är och kommer troligen att förbli beroende, av statligt stöd för att säkerställa att 

Idrotts-Sverige fortsatt kan erbjuda en mångfaldig elitidrott, lämplig även för utövare som inte älskar 

de stora media-/sponsoridrotterna. 

Vi har all respekt för den arbetsgrupp som kommit fram till det beslutsunderlag som remissen utgör.  

Tyvärr måste man ändå säga att det tenderar att bli en dröm så länge inte stora ekonomiska tillskott 

garanteras. 

Kommentarer  
En plan är en handledning som kommer av det arbete som gjorts i planeringen. Planeringen, 

förarbetet om man så vill, visar på handlingsalternativen när verkligheten inte uppför sig som 

planerat. Verkligheten i detta fall uppför sig inte, varken innan eller efter Covid19, såsom planen 

kräver. Pengarna finns inte helt enkelt.  

Den elitverksamhet som Bågskytteförbundet bedrev innan 1990 kunde finansieras ur SF-stödet i 

kombination med SOK-pengar. Då fick alla landslagsaktiva ”fullt stöd” så till vida att de inte själva 


 C

O
, M

C,
 C

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

behövde betala för läger och landslagsuppdrag. När SOK spetsade sin del så minskade allteftersom 

vårt stöd därifrån, till att 2008 upphöra helt. Para har haft uthållighet fram till 2019.  

Samtidigt har vår idrott breddats med flera internationella grenar, ex compound, 3D (med flera nya 

bågtyper) nya mästerskap och eller Världs-/Europacuper, parabågskyttet har tillförts oss osv. Det har 

skett samtidigt som de aktivas ”krav” på levnadsvillkor höjts, ex inte sova på luftmadrass i en 

kommunal lokal med tränare som eldvakt. Allt svårare ta ut ”komptid” på jobbet istället för 

semester, de sociala förhållandena kräver också idag mer av den enskilde.  

Allt detta sammantaget har minskat möjligheten för den enskilde att satsa på sin idrott då det 

numera dessutom, exkl. OS- och Para-elit, krävs egeninsats på runt 50 % för uppdrag i landslaget. 

Dessutom har de kostnader som har med utlandsuppdrag att göra ökat, bättre, och dyrare, hotell 

(samlade för arrangemangen), dyrare flyg (ex för bagage) och dålig svensk valutautveckling. Vi är nu i 

nivå med den ekonomiska situation de före detta öststaterna hade för ett tiotal år sedan, de har 

numera passerat oss i många avseenden i synen på elitidrott och resurser. 

Våra konkurrenter, som vi mäts mot, har helt andra förutsättningar. I de olympiska sammanhangen 

så har alla landslag utom de nordiska fullt betalda aktiva plus frikostigt internationellt tävlande. Det 

främsta landet på den olympiska sidan är Korea, deras årsbudget 2019 var +160 mkr (20 milj Usd). 

Vår budget samma år var 5 mkr. De ägnar sig åt ett fåtal av de grenar som vi ägnar oss åt. 

Vägen till elit är också en svårare väg idag än förr, vilket kräver mer resurser framförallt på 

ledarsidan, de ideella ledarnas tid är inte gratis längre i samma utsträckning som förr. Vägen till elit, 

är än svårare på parasidan, en del av det nämner remissen, för dess väg till elit saknas idag helt 

resurser. Bågskytteförbundet har lämnat en egen motion i ämnet. 

Remissen visar på en bra plan, tyvärr saknas planeringen, som skulle kunna användas när resurserna 

är otillräckliga, vilket de är nu och framledes om inget drastiskt händer. Bågskytteförbundet skulle 

behöva nya medel på någonstans mellan 6–8 mkr om året för att göra en värdig elitsatsning för de 

idag existerande grenar där vi tror oss ha kunskap och förmåga att antingen behålla eller nå 

världseliten.  

Slutsats 

Utan nya medel är detta en plan som inte har mer värde än just planeringsarbetet men som nu inte 

visar på handlingsalternativen. 

Nykvarn den 15 januari 2021 

Cenneth Åhlund 

Generalsekreterare  
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Remiss – Stöd till parasport inom idrottsrörelsen 

Svenska Bågskytteförbundets remissvar 

Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar. 

Kommentarer 
Vi bedömer att remissen visar på nödvändiga funktioner och vägar för att nå dem. Dock saknar vi ett 

förtydligande om vilka medel som krävs för en bra och inkluderande parasport, på alla nivåer. Till 

detta återkommer vi delvis i en egen motion. 

Nykvarn den 15 januari 2021 

Cenneth Åhlund 

Generalsekreterare  
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Bilaga 3 

En inkluderande idrott för alla - mer medel till Paraidrott 

Motion 1 till Riksidrottsmötet 2021 

Förslag  
att RF-stämman ger Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att hos regeringen begära mer medel för 

Parasportens utveckling, utöver nuvarande av regeringen tilldelad nivå för Idrottsanslaget. 
att RF-stämman vid bifall till den första att-satsen fastställer att den extra tilldelningen ges de SF som 

behöver stöd för utveckling av paraaktiva för att säkerställa för inkludering av paraidrottare i alla 
delar av verksamheten 

 
Inledning 
 
I RF:s strategi 2025 är en av utvecklingsresorna ”en inkluderande idrott för alla”. RF skriver ” 
Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan 
och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet 
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen”. 
 
RF beskriver även diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder och fördjupar dessa på sin 
hemsida inkluderande idrott: 

• Kön 
• Könsidentitet och könsuttryck 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Ålder 

Den svenska idrottsmodellen idag 
 
Rapporten ”Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019”, av Centrum för idrottsforskning, visar att 
idrottsaktiviteten minskar över tid för båda könen och i alla åldersgrupper, samma trend uppfattas 
även inom paraidrotten. Idrotts-aktiviteten tycks minska, åtminstone i den organiserade 
verksamheten, vilket ofta är den enda idrott som finns för paraidrottare i allmänhet. 
 
Den breda basen minskar därmed, vilket försvagar möjligheten för den svenska internationella 
konkurrenskraften. Antalet individer i den yppersta eliten har minskat, och allt färre talangfulla unga 
väljer att satsa mot världstopp, bl.a. på grund av att den sociala situationen med dubbla karriärer är 
ohållbar. Det gäller inte minst paraidrottare som i de flesta fall behöver ännu mer stöd av sin 
omgivning.  För att paraidrott ska växa så behöver det finns elit att se upp till.  
 
Svensk idrott har blivit försvagad. Långt ifrån visionen ”Svensk idrott – bäst i världen. 
 
Riksidrottsförbundet har alltmer fått två olika uppdrag. Det första är att agera i medlemmarnas 
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intresse. Det andra är att agera i samhällets intresse. Allt större andel av det statliga stödet till 
idrotten har under senare år gått till speciella projekt med goda syften.  Nya bidrag har skapats för 
att bl.a. integrera nyanlända, öka den fysiska aktiviteten i skolan och motverka ojämlikhet men inte 
för att förbättra möjligheten för ett aktivt Paraidrottande. 
 
Kommunernas ekonomiska utveckling är inte heller till glädje för idrotten, än mindre paraidrotten, då 
den inte är lagstyrd verksamhet. Lokalanpassningar lämnas ofta till nyttjaren att lösa. Dessa, oftast 
ideella, ger efter en stund upp den ojämna kampen med ansvariga tjänstemän. 
 
Vi ser följande problem för paraidrotten  
 
Parasportförbundet och paralympiska kommitténs uppdrag är ytterst begränsat 
 
Under en period hade dåvarande Handikappidrottsförbundet särskilda statliga medel för 
elitsatsningar som kom flera idrottsgrenar till del och på flera nivåer, inte endast de på yppersta 
elitnivå. Det gjorde att det fanns extra stöd som SF:en kunde ge till de aktiva för att delta på läger, 
resor och tävlingar samt tillsammans med de som redan befann sig på yppersta elit. Eftersom detta 
stöd var begränsat under ett bestämt antal år så finns det stödet inte att tillgå idag.  
 
SF har inte ekonomi att stödja paraidrotten 
 
Eftersom Parasportförbundet och den Paralympiska kommittén har ett begränsat uppdrag att stödja 
parasporten i andra SF, så hänskjuts ansvaret till det enskilda SF:et, men utan kompensation. Ofta är 
slutsatsen att enskild förening får ta av sina resurser för att stödja enskilda vilket påverkar övrig 
verksamhet. 
Ett enskilt SF t ex bågskytte, som finansierar större delen av sin Elitverksamhet genom ”beskattning” 
av sina medlemmar, kan inte lösa det genom att ta resurser från övriga aktiva. Vilket skulle vara 
tvunget, för att överkomma svårigheten för de paraaktiva att gå mellan bredd och yppersta elit.  
 
Paraidrottare har generellt sämre privatekonomiska förutsättningar 
 
Många paraidrottare har ofta en sämre ekonomisk situation, ex förtidspensionering, deltidsarbete 
mm, och detta i kombination med högre kostnader, tex nödvändig assistans krävs vid sitt 
idrottsutövande. Därav mindre möjlighet att själva bekosta sitt idrottande fullt ut. 
 
Elitidrotten nedprioriteras 
 
2008 års idrottsstödsutredning belyste särskilt elitidrotten och hur den kan utvecklas genom 
förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet.  
Utredningen menade att den nya satsningen bör ha som övergripande mål att ge alla idrotter rimliga 
grundförutsättningar för att bedriva och utveckla landslagsverksamhet. Det bör vara möjligt även för 
resurssvaga idrotter och därmed de flesta paraidrottare, att skapa förutsättningar för att kunna 
konkurrera också på den yppersta internationella nivån. Kan någon med handen på idrottshjärtat 
anse att det på något vis har kommit Paraidrotten till del? 
 
Paraidrotten drabbas särskilt mycket 
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Om inte SF tilldelas medel för steget mellan bredd och elit för Paraidrotten så är prognosen, för att 
flera personer med funktionshinder ska kunna idrotta samt för framtida framgångar, på Paralympics 
dåliga. Att ta bort möjligheten för en paraidrottare att drömma realistiskt om en Paralympisk 
satsning är cyniskt i förhållande till de medel som ges för att rekrytering av nybörjare ges och 
verksamhet ska kunna pågå.  
 
Slutsats 
 
Svensk idrott har idag ingen finansiering för att kunna arbeta med utvecklingsresan om inkludering 
avseende parasport på samma sätt som tidigare. RF och därmed SF riskerar att diskriminera 
parasportidrottare utifrån den definition som är beslutad. 
 
Det är rimligt att RF:s företrädare tydligare förklarar problemet för regeringen och begär extra 
medel, lösningen är inte att ta från andra delar av idrottsstödet, för att paraidrottare ska kunna 
inkluderas på ett naturligt sätt i alla delar av verksamheten, också i steget mellan motion och 
yppersta elit. 
 
Parasportförbundet driver sedan länge kravet på 10% av statens stöd till Paraidrotten, uträknat som 
tillägg på nuvarande anslag. 
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Bilaga 4 

 

9:00-9:10 Inledning - Carina  

9:10-9:30 SOK Carina Skoogh 

9:30-9:50 RF Liselott Ohlsson  

9:50-10:20 OS-satsningen framåt – Conny/Tomas 30min inkl. juniorsatsning  

 och kravprofil  

10:20-10:40 Gruppdiskussion (Hur ska vi lyckas? Vad behöver vi göra?) * 

10:40-10:50 Paus 

10:50-11:05 Utbildningskommittén Per Graeve 

11:05-11:20 Utbildning/träning online Gullimar 

11:20-11:35 Vad är mer på gång? (Tränarlyftet+app) Magnus/Cenneth 

11:35-11:50 Gruppdiskussion (Vad behöver vi göra mer?) * 

11:50-12:00 Paus 

12:00-12:15 Redovisning av inskickad input 

12:15-12:30 Avslutning (utvärdering via menti direkt eller separat) 

  

*Redovisas av ansvarig i gruppen via sammanställning som mailas in direkt efter 

diskussionen 
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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2021-01-17 kl. 20:00-21:30 


Plats: Teams 


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


(RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS) och Ann-Sofie Wredendal 


(AW)   


Förhinder: Ellinor Ryrå (ER) och Emil Arnesson (EA) 


 


Valberedningens Fredrik Rudin, ordf. närvarande till och med §21–5 


 


§21–1  Ordföranden öppnar mötet 


 


§21–2  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som 


mötessekreterare  


                 


§21–3  Val av Magnus Carlsson som protokolljusterare   


 


§21–4  Fastställande av dagordning  


 


§21–5 Genomgång av reflektioner från styrelsen om det gångna året och vad som är 


viktigt inför våren 2021 


 


§21–6 Kanslirapporter 


a) Ekonomi Preliminärt bokslut, +2,3 mkr, är nu lämnat till revision 


b) Ekonomi Budget 2021, prelimärt fastställd, visar på ett minusresultat på ca 


1,1 mkr, men då Covid19 fortfarande har en osäker utveckling varför 


budgeten kan komma att ändras till kommande möte för beslut då. 


c) Utmärkelser fastställs enligt bilaga 1 


d) Väljer in Nybro 3D BSK samt fastställer nedläggandet av Tjörns BK 


e) GS informerar om det senaste om Covid-19 och hur det kan och faktiskt 


påverkar verksamheten. 


 


§21–7 Valberedningens ordförande informerar om nuläget för arbetet inför kommande 


årsmöte. Konstateras att endast tre distrikt, av elva, har besvarat valberedningens 


önskan om nomineringar. Ny förfrågan ska skickas ut av GS, sista dag förlängs 


till 31 jan. 


 


§21–8 Övriga ärenden 


a) Beslutar skicka in Remissvar till RF enligt bilaga 2 samt fastställer 


mailbeslut om motionen till RIM angående Parastöd enligt bilaga 3 


b) Fastställer mailbeslut om nominering av Carina Olsson som ledamot i SOK 


c) Beslutar minska Parautvecklingsprojektets omfattning pga. Covid19 och ger 


ordf. och GS i uppdrag att samtala med RF om hur det ska regleras 


ekonomiskt. 
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d) Beslutar att inom ramen för SOK-samarbete arvodera ytterligare tre, totalt 


fyra, damskyttar i recurve inför OS-kval, utöver Christine Bjerendal 


Lindome, Karin Larsson Brolund, Sandviken, Erika Jangnäs, Stockholm och 


Elin Kättström, Linköping. Detta beslut är förknippat med särskilda villkor 


och beslutet har inget prejudicerande värde för framtida beslut. 


e) Till Årets ledare utses Ken Sentell, Upplands Väsby och till Årets Unga 


ledare utses Samuel Lovén, Järnvägen. 


f) Genomgång av JL om aktuella Propositioner och motioner. JL får i uppdrag 


till nästkommande möte tydliggöra processen för en motion, en proposition, 


regelkommitténs roll samt årsmöte. 


g) RV redogör för att offertförfrågan på design, profil mm är på gång, 


ledamöterna besvarar snarast med mål att förfrågan kan gå ut innan den 24 


jan.  


h) Tränarkonferensens preliminära agenda godkänns enligt bilaga 4. 


i) BP redogör för läget om Senior-SM inomhus, det finns en aktuell arrangör 


men de måste ge definitivt svar innan 31 jan. 


j) RV redogör för sin rapport om E-archery, beslutar att ta fram en proposition 


om SM i E-archery, likt World Archerys skäl för att äga SM-titeln, liksom 


på följande grenar Action Archery, Run och Ski archery. I övrigt 


återremitteras frågan om E-archery till kommande möte då RV fick med sig 


några frågeställningar för att kunna sätta en budget. 


k) Beslutar att Framtidskommittén får Emil Arnesson som ny styrelsekontakt. 


l) BP informerar om att 2020 års löneavtal är klart med de anställda 


 


§21–9  Reflektion      


 


§21–10  Kommande möten 


a) Teamsmöte 21 feb 


b) Teamsmöte 21 mars 


c) Förbundsårsmöte 17 april 


 


I=Information B=Beslut D=Diskussion/dialog 


 


 


Vid protokollet 


 


 


Cenneth Åhlund 


 


 


 


Carina Olsson mötesordförande  Magnus Carlsson, justering 
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Bilaga 1 


 .    
2021-01-17     


     
Hedersmedalj i GULD: Börje Jonsson, Sundsvall-Ortvikens BK  
Hedersmedalj i Silver: Kent Eriksson, Sundsvall-Ortvikens BK  


Hedersmedalj i Brons: 
Torsten Hultgren, Sundsvall-Ortvikens 
BK  


Förtjänstplakett i GULD: 
Rune Andersson, Sundsvall-Ortvikens 
BK  


Förtjänstplakett i SILVER: 
Joakim Stegeby, Sundsvall-Ortvikens 
BK  
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Bilaga 2 


Remiss – förslag om ändringar i RF:s stadgar  


Svenska Bågskytteförbundets remissvar 


Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  


Kommentarer  
Vi bedömer att remissen visar på förändringar som är korrekta och vi därmed stödjer dem 


Nykvarn den 15 januari 2021 


Cenneth Åhlund 


Generalsekreterare  


Remiss – Översyn av röstlängd 


Svenska Bågskytteförbundets remissvar 


Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  


Kommentarer  
Alltsedan demokrati infördes har man tvistat om hur makten ska kunna fördelas på ett rättvist sätt. 


En röst per person eller medlem, land eller SF om man så vill. Ingen metod blir perfekt. Den moraliska 


frågan är hur stor rätt de som har 51% av rösterna att ta livet av de 49%?  


Inom SOK gäller ”ett SF en röst”, i FN (obs ej säkerhetsrådet) eller EU, likaså, en röst per land. Inom 


RF används ett system med beräkning på medlemstal/föreningar med viss dämpning för att undvika 


att Fotboll ska kunna köra över alla andra. Fotbollens makt via DF togs bort för några år sedan då 


DF:s rösträtt togs bort. Liggande remiss ger åter Fotboll men även några andra stora SF ska ges mer 


makt. Det trots att Fotbollen genom lobbying lyckats tillförskaffa sig allt större resurser ur den 


gemensamma kakan, från max 8 % 2008 till 10 % 2010 och numera 2021 ”no limit”. Man lyckades 


också tillskapa stora delar ur Idrottslyftet, ex för Skolsamverkan, trots att alla barn redan testat den 


idrotten.   
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Vill vi bredda idrotten eller vill vi bara att fotboll ska få det bättre? Allt som tillförs de stora, läs 


fotboll, tar från de små i slutändan. I detta fall är RF-ekonomin ett nollsummespel. Det är inte heller 


enbart på RF-nivå detta sker, lokalt är kommunerna i händerna på stora SF:s regler för tävling medan 


andra idrotter får stå på sidan och titta.  


Vi kan tycka att en röst per SF är mer relevant än att ge större SF mer makt. Då krävs det att de stora 


pratar med oss små för att få genom sin vilja, som många gånger säkert är både rätt och motiverad, 


men bli överkörda är inget vi tycker om. 


Nykvarn den 15 januari 2021 


Cenneth Åhlund 


Generalsekreterare  


Remiss – Strategisk plan 2022-2025 
Svenska Bågskytteförbundets remissvar 


Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  


Kommentarer  
Vi har inga invändningar mot förslaget till ny strategisk plan. Vi kan konstatera att RF gör samma 


analys som vi bågskyttar gjorde redan 2017, att jämställdhet kan infogas i inkludering. En variant som 


vi i handling använt allt sedan 1940 när förbundet bildades, på föreningsnivå senast sedan 1926.  


Övriga delar som från ”Triangel till rektangel” är också gammal ”skåpmat” för oss bågskyttar, vi 


väntar alltjämt på credit för det, samtidigt som vi ser andra förbund få stöd för att införa, för oss 


självklara saker, såsom inkludering av para, jämställdhetsprojekt mm. Vi har alltid haft gemensamma 


träningar och tävlingar, ung, gammal, ny, elit, bredd, para, tjej eller gubbe. Fattig eller miljonär. 


”Bågskytte för alla överallt” alltid är vår vision, den gällde långt innan vi lyckades forma den i ord. 


Elitidrotten, en verksamhet som i de flesta förbund går bakåt i internationell jämförelse, inte enbart 


för att omvärlden utvecklas bättre utan också för att vår verksamhet blir alltmer anorektisk, intäkter 


för elitverksamhet minskar i värde och i volym versus kostnadsutveckling och ökad internationell 


verksamhet. Pratet om Elitidrott i strategin faller till marken som tomma ord så fort någon törs tänka 


på resurserna. För att inte tala om möjligheten för para att gå fån bredd till yppersta elit, ett ärende 


vi hanterar med egen motion. 


Nykvarn den 15 januari 2021 


Cenneth Åhlund 


Generalsekreterare  
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Remiss – Översyn Uppdrag Arbetssätt RF/SISU/SF nationellt uppdrag 


Svenska Bågskytteförbundets remissvar 


Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  


Kommentarer 
Vi bedömer att utredningen är korrekt men inte når fram till vad motionären önskade, mer resurser 


till idrott i respektive SF. Vi behöver, inom bågskytte, fler som har möjlighet att arbeta med våra 


föreningar i bågskyttefrågor, inte enbart föreningsdemokrati. 


Nykvarn den 15 januari 2021 


Cenneth Åhlund 


Generalsekreterare  


Remiss – #elitidrott2030 På väg mot ett nytt, idrottsövergripande, 


elitidrottsprogram för fler idrottsliga framgångar internationellt. 


Svenska Bågskytteförbundets remissvar 


Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar.  


Vissa förbund är och kommer troligen att förbli beroende, av statligt stöd för att säkerställa att 


Idrotts-Sverige fortsatt kan erbjuda en mångfaldig elitidrott, lämplig även för utövare som inte älskar 


de stora media-/sponsoridrotterna. 


Vi har all respekt för den arbetsgrupp som kommit fram till det beslutsunderlag som remissen utgör.  


Tyvärr måste man ändå säga att det tenderar att bli en dröm så länge inte stora ekonomiska tillskott 


garanteras. 


Kommentarer  
En plan är en handledning som kommer av det arbete som gjorts i planeringen. Planeringen, 


förarbetet om man så vill, visar på handlingsalternativen när verkligheten inte uppför sig som 


planerat. Verkligheten i detta fall uppför sig inte, varken innan eller efter Covid19, såsom planen 


kräver. Pengarna finns inte helt enkelt.  


Den elitverksamhet som Bågskytteförbundet bedrev innan 1990 kunde finansieras ur SF-stödet i 


kombination med SOK-pengar. Då fick alla landslagsaktiva ”fullt stöd” så till vida att de inte själva 
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behövde betala för läger och landslagsuppdrag. När SOK spetsade sin del så minskade allteftersom 


vårt stöd därifrån, till att 2008 upphöra helt. Para har haft uthållighet fram till 2019.  


Samtidigt har vår idrott breddats med flera internationella grenar, ex compound, 3D (med flera nya 


bågtyper) nya mästerskap och eller Världs-/Europacuper, parabågskyttet har tillförts oss osv. Det har 


skett samtidigt som de aktivas ”krav” på levnadsvillkor höjts, ex inte sova på luftmadrass i en 


kommunal lokal med tränare som eldvakt. Allt svårare ta ut ”komptid” på jobbet istället för 


semester, de sociala förhållandena kräver också idag mer av den enskilde.  


Allt detta sammantaget har minskat möjligheten för den enskilde att satsa på sin idrott då det 


numera dessutom, exkl. OS- och Para-elit, krävs egeninsats på runt 50 % för uppdrag i landslaget. 


Dessutom har de kostnader som har med utlandsuppdrag att göra ökat, bättre, och dyrare, hotell 


(samlade för arrangemangen), dyrare flyg (ex för bagage) och dålig svensk valutautveckling. Vi är nu i 


nivå med den ekonomiska situation de före detta öststaterna hade för ett tiotal år sedan, de har 


numera passerat oss i många avseenden i synen på elitidrott och resurser. 


Våra konkurrenter, som vi mäts mot, har helt andra förutsättningar. I de olympiska sammanhangen 


så har alla landslag utom de nordiska fullt betalda aktiva plus frikostigt internationellt tävlande. Det 


främsta landet på den olympiska sidan är Korea, deras årsbudget 2019 var +160 mkr (20 milj Usd). 


Vår budget samma år var 5 mkr. De ägnar sig åt ett fåtal av de grenar som vi ägnar oss åt. 


Vägen till elit är också en svårare väg idag än förr, vilket kräver mer resurser framförallt på 


ledarsidan, de ideella ledarnas tid är inte gratis längre i samma utsträckning som förr. Vägen till elit, 


är än svårare på parasidan, en del av det nämner remissen, för dess väg till elit saknas idag helt 


resurser. Bågskytteförbundet har lämnat en egen motion i ämnet. 


Remissen visar på en bra plan, tyvärr saknas planeringen, som skulle kunna användas när resurserna 


är otillräckliga, vilket de är nu och framledes om inget drastiskt händer. Bågskytteförbundet skulle 


behöva nya medel på någonstans mellan 6–8 mkr om året för att göra en värdig elitsatsning för de 


idag existerande grenar där vi tror oss ha kunskap och förmåga att antingen behålla eller nå 


världseliten.  


Slutsats 


Utan nya medel är detta en plan som inte har mer värde än just planeringsarbetet men som nu inte 


visar på handlingsalternativen. 


Nykvarn den 15 januari 2021 


Cenneth Åhlund 


Generalsekreterare  
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Remiss – Stöd till parasport inom idrottsrörelsen 


Svenska Bågskytteförbundets remissvar 


Inledning 
Svenska Bågskytteförbundet tackar för möjligheten att avge remissvar. 


Kommentarer 
Vi bedömer att remissen visar på nödvändiga funktioner och vägar för att nå dem. Dock saknar vi ett 


förtydligande om vilka medel som krävs för en bra och inkluderande parasport, på alla nivåer. Till 


detta återkommer vi delvis i en egen motion. 


Nykvarn den 15 januari 2021 


Cenneth Åhlund 


Generalsekreterare  
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Bilaga 3 


En inkluderande idrott för alla - mer medel till Paraidrott 


Motion 1 till Riksidrottsmötet 2021 


Förslag  
att RF-stämman ger Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att hos regeringen begära mer medel för 


Parasportens utveckling, utöver nuvarande av regeringen tilldelad nivå för Idrottsanslaget. 
att RF-stämman vid bifall till den första att-satsen fastställer att den extra tilldelningen ges de SF som 


behöver stöd för utveckling av paraaktiva för att säkerställa för inkludering av paraidrottare i alla 
delar av verksamheten 


 
Inledning 
 
I RF:s strategi 2025 är en av utvecklingsresorna ”en inkluderande idrott för alla”. RF skriver ” 
Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan 
och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet 
att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen”. 
 
RF beskriver även diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder och fördjupar dessa på sin 
hemsida inkluderande idrott: 


• Kön 
• Könsidentitet och könsuttryck 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Ålder 


Den svenska idrottsmodellen idag 
 
Rapporten ”Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019”, av Centrum för idrottsforskning, visar att 
idrottsaktiviteten minskar över tid för båda könen och i alla åldersgrupper, samma trend uppfattas 
även inom paraidrotten. Idrotts-aktiviteten tycks minska, åtminstone i den organiserade 
verksamheten, vilket ofta är den enda idrott som finns för paraidrottare i allmänhet. 
 
Den breda basen minskar därmed, vilket försvagar möjligheten för den svenska internationella 
konkurrenskraften. Antalet individer i den yppersta eliten har minskat, och allt färre talangfulla unga 
väljer att satsa mot världstopp, bl.a. på grund av att den sociala situationen med dubbla karriärer är 
ohållbar. Det gäller inte minst paraidrottare som i de flesta fall behöver ännu mer stöd av sin 
omgivning.  För att paraidrott ska växa så behöver det finns elit att se upp till.  
 
Svensk idrott har blivit försvagad. Långt ifrån visionen ”Svensk idrott – bäst i världen. 
 
Riksidrottsförbundet har alltmer fått två olika uppdrag. Det första är att agera i medlemmarnas 
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intresse. Det andra är att agera i samhällets intresse. Allt större andel av det statliga stödet till 
idrotten har under senare år gått till speciella projekt med goda syften.  Nya bidrag har skapats för 
att bl.a. integrera nyanlända, öka den fysiska aktiviteten i skolan och motverka ojämlikhet men inte 
för att förbättra möjligheten för ett aktivt Paraidrottande. 
 
Kommunernas ekonomiska utveckling är inte heller till glädje för idrotten, än mindre paraidrotten, då 
den inte är lagstyrd verksamhet. Lokalanpassningar lämnas ofta till nyttjaren att lösa. Dessa, oftast 
ideella, ger efter en stund upp den ojämna kampen med ansvariga tjänstemän. 
 
Vi ser följande problem för paraidrotten  
 
Parasportförbundet och paralympiska kommitténs uppdrag är ytterst begränsat 
 
Under en period hade dåvarande Handikappidrottsförbundet särskilda statliga medel för 
elitsatsningar som kom flera idrottsgrenar till del och på flera nivåer, inte endast de på yppersta 
elitnivå. Det gjorde att det fanns extra stöd som SF:en kunde ge till de aktiva för att delta på läger, 
resor och tävlingar samt tillsammans med de som redan befann sig på yppersta elit. Eftersom detta 
stöd var begränsat under ett bestämt antal år så finns det stödet inte att tillgå idag.  
 
SF har inte ekonomi att stödja paraidrotten 
 
Eftersom Parasportförbundet och den Paralympiska kommittén har ett begränsat uppdrag att stödja 
parasporten i andra SF, så hänskjuts ansvaret till det enskilda SF:et, men utan kompensation. Ofta är 
slutsatsen att enskild förening får ta av sina resurser för att stödja enskilda vilket påverkar övrig 
verksamhet. 
Ett enskilt SF t ex bågskytte, som finansierar större delen av sin Elitverksamhet genom ”beskattning” 
av sina medlemmar, kan inte lösa det genom att ta resurser från övriga aktiva. Vilket skulle vara 
tvunget, för att överkomma svårigheten för de paraaktiva att gå mellan bredd och yppersta elit.  
 
Paraidrottare har generellt sämre privatekonomiska förutsättningar 
 
Många paraidrottare har ofta en sämre ekonomisk situation, ex förtidspensionering, deltidsarbete 
mm, och detta i kombination med högre kostnader, tex nödvändig assistans krävs vid sitt 
idrottsutövande. Därav mindre möjlighet att själva bekosta sitt idrottande fullt ut. 
 
Elitidrotten nedprioriteras 
 
2008 års idrottsstödsutredning belyste särskilt elitidrotten och hur den kan utvecklas genom 
förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet.  
Utredningen menade att den nya satsningen bör ha som övergripande mål att ge alla idrotter rimliga 
grundförutsättningar för att bedriva och utveckla landslagsverksamhet. Det bör vara möjligt även för 
resurssvaga idrotter och därmed de flesta paraidrottare, att skapa förutsättningar för att kunna 
konkurrera också på den yppersta internationella nivån. Kan någon med handen på idrottshjärtat 
anse att det på något vis har kommit Paraidrotten till del? 
 
Paraidrotten drabbas särskilt mycket 
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Om inte SF tilldelas medel för steget mellan bredd och elit för Paraidrotten så är prognosen, för att 
flera personer med funktionshinder ska kunna idrotta samt för framtida framgångar, på Paralympics 
dåliga. Att ta bort möjligheten för en paraidrottare att drömma realistiskt om en Paralympisk 
satsning är cyniskt i förhållande till de medel som ges för att rekrytering av nybörjare ges och 
verksamhet ska kunna pågå.  
 
Slutsats 
 
Svensk idrott har idag ingen finansiering för att kunna arbeta med utvecklingsresan om inkludering 
avseende parasport på samma sätt som tidigare. RF och därmed SF riskerar att diskriminera 
parasportidrottare utifrån den definition som är beslutad. 
 
Det är rimligt att RF:s företrädare tydligare förklarar problemet för regeringen och begär extra 
medel, lösningen är inte att ta från andra delar av idrottsstödet, för att paraidrottare ska kunna 
inkluderas på ett naturligt sätt i alla delar av verksamheten, också i steget mellan motion och 
yppersta elit. 
 
Parasportförbundet driver sedan länge kravet på 10% av statens stöd till Paraidrotten, uträknat som 
tillägg på nuvarande anslag. 
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Bilaga 4 


 


9:00-9:10 Inledning - Carina  


9:10-9:30 SOK Carina Skoogh 


9:30-9:50 RF Liselott Ohlsson  


9:50-10:20 OS-satsningen framåt – Conny/Tomas 30min inkl. juniorsatsning  


 och kravprofil  


10:20-10:40 Gruppdiskussion (Hur ska vi lyckas? Vad behöver vi göra?) * 


10:40-10:50 Paus 


10:50-11:05 Utbildningskommittén Per Graeve 


11:05-11:20 Utbildning/träning online Gullimar 


11:20-11:35 Vad är mer på gång? (Tränarlyftet+app) Magnus/Cenneth 


11:35-11:50 Gruppdiskussion (Vad behöver vi göra mer?) * 


11:50-12:00 Paus 


12:00-12:15 Redovisning av inskickad input 


12:15-12:30 Avslutning (utvärdering via menti direkt eller separat) 


  


*Redovisas av ansvarig i gruppen via sammanställning som mailas in direkt efter 


diskussionen 
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