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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2021-06-20 kl. 20:00-21:45 

Plats: Teams 

Närvarande:  Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Rolf Volungholen (RV), Carina 

Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Ann-Sofie Wredendal (AW), Kåre 

Nordström och Therese Lundqvist (TL)  

Frånvarande: Emil Arnesson (EA)  

Avsagt sig platsen: Ellinor Ryrå 

 

§21–84  Ordföranden öppnar mötet  

 

§21–85  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som 

mötessekreterare  

                 

§21–86  Val av Rolf Volungholen som protokolljusterare   

 

§21–87  Fastställande av dagordning 

 

§21–88 Kanslirapporter 

a) GS redogör för Ekonomirapporten som visar på att Covid19 fortfarande 

påverkar ekonomin så till vida att aktiviteter som är budgeterade inte 

genomförs och därmed sparar medel. Rapporten godkänns 

b) Oden Bågskytte Falköpings BK godkänns som medlem i förbundet 

 

§21–89 Övriga ärenden 

a) CO lyfter vikten av att vi tittar och lär av andra SF, på olika delar, ex 

Skidskytte och Ishockey. Bl.a. vägen till medial framgång och därmed bättre 

ekonomi. CO och GS får i uppdrag jobba vidare med det. 

b) RV redogör för en uppdaterad uppförandekod för alla funktionärer, 

landslagsaktiva och ledare som agerar på uppdrag av SBF (se bilaga 1). GS 

ges uppdrag att genomföra påskriftsrunda för berörda, förbundsstyrelsen, 

alla kommittéer och landslagsaktiva. 

c) CO rapporterar om det digitala Riksidrottsmöte (RIM) som genomfördes 

28–30 maj där flera saker gick för oss rätt väg, bl.a. den organisatoriska 

översynen, 10 %-spärren åter i hur mycket stöd enskilt SF kan erhålla. 

Däremot fick vår motion om medel för Paraverksamhet i steget mellan 

motion och elit inte tillräckligt stöd. GS påpekar att det ger oss extremt små 

möjligheter att bygga upp ny Para-Elit. 

d) GS redogör för de senaste turerna i frågan om vilken tävlingsklass en 

transperson ska delta i och när. Frågan utreds i samverkan med World 

Archery av Sportchef/förbudsläkare/Antidopingsansvarige Conny Wallon 

och GS. (se bilaga 2) 

e) TL, KN och GS redogör för de planer som än så länge finns på aktiviteter 

för återstart. Ekonomi för större aktiviteter hänger på vad RF kommer kunna 

fördela, möten med RF i närtid. Det skulle enligt GS kunna vara ett 
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tidsbegränsat stöd för ersättning till aktivitetsledare i föreningarna. Vi kan 

konstatera att ungdomarna tycker ledarnas förmåga att skapa trivsel är 

viktigare än extremt bra teknisk kunskap hos en ledare. (se bilaga 3). GS 

påminner om behovet av uthållighet då återställningen kan komma ta lång 

tid, prognos i juni 2021, är från 9 946 (2020-12-31) medlemmar till strax 

under 8 000 beräknat utifrån begreppet Aktiv i idrott.  

KN och TL redogör för de förändringar som gjorts i projektplanen för 

Föreningsutveckling.  

Innan 1 sep ska bidragsansökningarna och förbundsutvecklingsplanen 

skickas till RF, GS och TL ansvarar för det. 

f) TL redogör för den digitala utbildningsplattformen som nu är presenterad, 

först ut är licensutbildningarna och introduktionsutbildningen, se 

https://utbildning.bagskytte.se/login/index.php Nu ska vi se till att den 

används. 

g) CO redogör för Projekt Q och kvinnligt ledarnätverk, som SOK och RF 

driver, där Johanna Gullroos är antagen till Projekt Q medan det senare är 

öppet för alla landslagsledare. KN är utsedd till mentor för Johanna. 

h) CO och KN redogör för behovet av en ny plattform för idrottspsykologisk 

utbildning inom vårt förbund. Medel för att gå utanför RF:S nätverk kommer 

ej medges framledes, vi ska använda det starka gemensamma nätverk som 

erbjuds. 

i) CÅ redogör för turerna runt den önskade filminspelningen av Fält och 3D. 

Beslutade att uppdraget går till företaget Ostrogonac Productions där 

budgeten sätts till max 30 000 kr, medel tas ur gemensam budget, ev 

mellanskillnad går till skogslandslagen, för en dags filmning och därmed 

filmmaterial, målet är en ”Finalfilm” och en promotionsfilm, för senare 

användning. Övriga kontakter som erhölls vid anbudsförfarandet kommer ge 

möjlighet till framtida utveckling på olika områden. Fk Niklas Andersson 

genomför upphandlingen med Ostrogonac. 

j) CO lyfter behovet om att adjungera någon till förbundsstyrelsen som 

ersättare för Elinor Ryrå för resterande tid till kommande stämma. CO får i 

uppdrag att tillfråga några namn som mötet lyfte. 

k) Beridet SM kommer genomföras i Norrtälje av SBB  

l) CÅ lyfter behovet av att analysera motionerna till WA:s kongress då de har 

stor påverkan på tävlingsformerna för tavelskyttet recurve men också för 

compound. CÅ samlar en grupp med MC och Sportkommittén för analys. 

m) CÅ noterar till protokollet att Sofie Johansson, Oskarshamn, valdes som 

ordförande i WAE:s Field&3D committee och att Kaarina Saviluoto på 

WAE:s digitala kongress 11 juni valdes som ledamot i WAE:S Para 

committee.  

 

§21–90  Reflektion  

 Mötesordförande går bordet runt för att lyssna av hur mötet var 
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§21–91  Kommande möten 

Styrelsemöte 15/8 kl. 20.00 

 

 

Vid protokollet    Cenneth Åhlund 

 

 

Carina Olsson, mötesordförande  Rolf Volungholen, protokolljusterare 
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Bilaga 1 

 

Uppförandekod för landslagsskytt, ledare eller 

förtroendevald.  

  

1: Inledning   
1.1 Denna kod gäller under uppdrag för Svenska Bågskytteförbundet vid representation 

internationella eller nationellt. 

1.2 Roller som avses är landslagskyttar, tränare, ledare samt övriga representanter (nedan kallat 

“representanten/representanter”). 

1.3 Bakgrund  

Grunden för vår verksamhet ligger vår vision och våra värderingar. Ha vår vision, ”Bågskytte för 

alla, överallt, alltid” med vid olika beslut och ageranden. Värdeorden ”glädje, gemenskap och 

modern” sammanfattar bågskyttets värderingar som genom vår representation gör bågskytte till 

”bästa idrotten”. 

2: Avsikt  
Koden klargör vad som förväntas av en “representant” för Svenska Bågskytteförbundet. 

3: Förhålla sig till idrottens bestämmelser   
Med denna kod är representanten underställd följande idrottsorganisationers regler, bestämmelser 

och policys i den meningen som det berör respektive organisation:  

- Internationella olympiska kommittén (IOC)  

- World Archery (WA) och World Archery Europe (WAE) 

- Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges 

Paralympiska Kommitté (SPK)  

- Svenska Bågskytteförbundet (SBF)  

- International Horse Back Archery Alliance (IHAA)  

- WADA-antidoping 

“Representanten” är själv ansvarig för att hålla sig bekant med gällande regelverk.  
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4: Kodens varaktighet   
Denna kod gäller från att det signerats till dess att “representanten” inte är aktuell för att 

representera Svenska Bågskytteförbundet eller till dess att reviderade riktlinjer eller kod föreligger.    

5: Förpliktelser i samband med representation   
Det förväntas att “representanten” föregår med gott exempel vilket innebär   

- följer lagledningens/ledningens instruktioner och visar lojalitet för de beslut som tas.  

- håller avtalade tider.  

- är väl förberedd, både fysiskt och psykiskt.  

- använder anvisade kläder, även det som anges för resa.  

- har välfungerande utrustning med relevant reservmaterial och kunskap att sköta densamma  

- är införstådd med att man representerar Svenska Bågskytteförbundet från avresa tills man är 

hemma igen.  

- uppför sig som en god representant för svenskt bågskytte och idrott, på field of play såsom 

utanför, även inkluderat i sociala medier och andra mediakontakter  

- vid internationella tävlingar ingår man i laget även om man själv blivit utslagen och är 

därmed med som stöd och hjälp för de som fortfarande är kvar i tävling. Det som respekt för 

arrangör, lagledning och inte minst lagkamraterna. * 

- deltar på öppnings- och avslutningsceremonier, och eventuella andra officiella tillställningar.*  

- förhåller sig till, och är bekant med, de gällande regler för svensk idrott, avseende doping och 

uppförandekoder och SBF:s sponsorregler (kan vara olika för olika landslag)  

- respekterar och visar hänsyn mot lagkamrater och konkurrenter.  

- inte använder alkohol.**  

- intar fastsatta måltider i samlad trupp och deltar på aktuella lagsamlingar.*  

- pratar med lagledningen/ledningen om personliga problem eller problem inom laget, när så 

är aktuellt, och inte belastar lagkamraterna med detta.  

- tar upp eventuella oklarheter om instruktioner eller händelser med lagledningen på ett lugnt 

och hövligt sätt. I de fall man inte kan enas skall oenigheter avseende dylikt tas upp med 

sportchefen eller förbundsstyrelsen/kansli vid hemkomst.  

- deltar på eventuella presskonferenser, intervjuer eller fotografering där avsikten är att få 

material för information och eller PR för någon av ovan organisationer.  
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*Lagledare kan, restriktivt, vid sjukdom, force majeure och när annat kan motivera medge undantag för denna regel för 

enskild eller flera. 

**Lagledare/ledning kan medge undantag för denna regel vid banketter/avslutningar- när inte någon svensk aktiv under 18 

år är på plats. I övrigt hänvisas till SBF:s alkoholpolicy.    

6: Lojalitet och marknadsmässiga förhållanden   
“Representanten” skall agera lojalt mot SBF:s styrelse, medlemmar, sponsorer/samarbetspartner, 

samt använda rätt sponsorprofilering* i alla officiella, och inofficiella sammanhang, inklusive 

presskonferenser/media framträdanden samt i sociala medier.  

Not. Landslagskläder, tröja, väst och eventuell överdragsjacka, får inte användas som ersättning för klubbdräkt på nationella 

tävlingar  
*Idrottaren kan ingå individuella avtal och efter ansökan ha möjlighet att använda det i förväg överenskomna utrymmet i 

landslagets outfit för sin egen sponsorprofilering   

7: Svenska Bågskytteförbundets förpliktelser vid landslagsresor   
Förbundet ska föreskriva hur bokningar av resor ska göras (gemensamma resor kommer att vara en 

allmän regel, men det kommer att finnas vissa praktiska undantag), boende (rum i två personer är 

det normala) och lagledaren ger all relevant information om tävlingen och tävlingsplats.   

SBF täcker alla kostnader för resor och logi, om inte annat anges (ofta används egenfinansiering). Det 

kommer att utses till en lagledare på alla mästerskap, VM, Europacup etc. där registrering sker via 

SBF. Landslagsaktiva som tävlar på egen hand i internationella tävlingar, utanför Norden, ska 

meddela och få godkänt av sin förbundskapten innan anmälan. 

 

“Representantens” ansvar 
“Representanten” ska skicka en bekräftelse på hur dennes namn är skrivet i passet till 

Förbundskapten eller om annan anges tillsammans med inlämnandet av detta avtal så att rätt namn 

är registrerat för beställning av biljetter.  

• Jag bekräftar att jag har ett giltigt pass (minst 6 månader efter planerad resa)   

• Jag bekräftar att jag själv har en giltig reseförsäkring. (Folksams landslagsförsäkring täcker 

personskador mm.) 

• Jag bekräftar att jag har med mig ett giltigt hälsokort (får man från FK)  

• Jag meddelar eventuella allergier eller annan medicinsk information som är viktig för 

lagledningen att veta 
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• Jag är medveten om att WA/IOC/SBF och media kan komma att använda bilder där jag 

medverkar på ett för idrotten och media normalt sätt och att mina personuppgifter 

används på ett för idrotten nödvändigt sätt för resultat och historik. 

8: Överträdelser och konsekvenser  
Om denna kod inte följs kommer en eller flera av följande konsekvenser bli följden:  

1. Idrottsutövare tas av från tävlingen (Förbundskaptensbeslut)  

2. Hemfärd på den aktivas bekostnad  

3. Avstängning från tävlingar på kortare eller längre tid (bestraffningsnämnden hanterar)  

4. “Representanten” kommer inte att kunna fortsätta med sitt uppdrag (ledare och övriga 

representanter beslutas av SBF:s styrelse)   

5.  

9: Tvister  

Tvister blir avgjorda enligt SBFs och RFs regelverk.   

Uppförandekod för landslagsskytt, ledare, förtroendevald är 

läst och accepterad, en kopia är mottagen! 
 

Dokumentet är fem sidor inkluderat denna. 

 

  

Plats:________________________   Datum:____________________________ 

 

 

Underskrift:________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________  

Aktiv eller ledare/ Målsman för utövare under 18 år 

 

 

Svenska Bågskytteförbundet genom:_______________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

 

IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015  

 

Participants: Prof Dr Uğur Erdener Chairman, IOC Medical & Scientific Commission Prof 

Arne Ljungqvist Former Chairman, IOC Medical Commission Dr Stéphane Bermon Monaco 

Institute of Sports Medicine & Surgery, IAAF Medical & Scientific Senior Consultant 

Michael Beloff, QC Barrister, Blackstone Chambers Prof Gerard Conway Professor of 

Clinical Medicine, University College London Prof Myron Genel Professor Emeritus of 

Pediatrics and Senior Research Scientist, Yale Child Health Research Center Yale University 

School of Medicine Ms Joanna Harper Chief Medical Physicist, Radiation Oncology, 

Providence Portland Medical Center Prof Angelica Linden Hirschberg Department of Woman 

& Child Health, Division of Obstetrics & Gynecology, Karolinska Institutet Prof Dr Maria 

Jose Martinez Patino Faculty of Sport Sciences, University of Vigo Prof Martin Ritzén 

Professor Emeritus, Dept of Woman and Child Health Karolinska Institutet Dr Eric Vilain 

Professor of Human Genetics, Pediatrics and Urology Director, Center for Gender-Based 

Biology Chief, Medical Genetics, Department of Pediatrics Co-director, Clinical Genomic 

Center David Geffen School of Medicine at UCLA Jonathan Taylor Partner, Bird & Bird Liz 

Riley Barrister, Bird & Bird Dr Robin Mitchell Vice-Chair, IOC Medical & Scientific 

Commission Dr Rania Elwani Member, IOC Medical & Scientific Commission Dr Vidya 

Mohamed-Ali Member, IOC Medical & Scientific Commission Prof Yannis Pitsiladis 

Member, IOC Medical & Scientific Commission Dr Richard Budgett IOC Medical & 

Scientific Director Dr Lars Engebretsen IOC Head of Scientific Activities Christian Thill IOC 

Senior Legal  

 

1) Transgender guidelines  

A. Since the 2003 Stockholm Consensus on Sex Reassignment in Sports, there has been a 

growing recognition of the importance of autonomy of gender identity in society, as reflected 

in the laws of many jurisdictions worldwide.  

B. There are also, however, jurisdictions where autonomy of gender identity is not recognised 

in law at all.  

C. It is necessary to ensure insofar as possible that trans athletes are not excluded from the 

opportunity to participate in sporting competition.  

D. The overriding sporting objective is and remains the guarantee of fair competition. 

Restrictions on participation are appropriate to the extent that they are necessary and 

proportionate to the achievement of that objective.  

E. To require surgical anatomical changes as a pre-condition to participation is not necessary 

to preserve fair competition and may be inconsistent with developing legislation and notions 

of human rights.  

F. Nothing in these guidelines is intended to undermine in any way the requirement to comply 

with the World Anti-Doping Code and the WADA International Standards.  

G. These guidelines are a living document and will be subject to review in light of any 

scientific or medical developments.  
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In this spirit, the IOC Consensus Meeting agreed the following guidelines to be taken into 

account by sports organisations when determining eligibility to compete in male and female 

competition:  

1. Those who transition from female to male are eligible to compete in the male category 

without restriction.  

2. Those who transition from male to female are eligible to compete in the female category 

under the following conditions:  

2.1. The athlete has declared that her gender identity is female. The declaration cannot be 

changed, for sporting purposes, for a minimum of four years.  

2.2. The athlete must demonstrate that her total testosterone level in serum has been below 10 

nmol/L for at least 12 months prior to her first competition (with the requirement for any 

longer period to be based on a confidential case-by-case evaluation, considering whether or 

not 12 months is a sufficient length of time to minimize any advantage in women’s 

competition).  

2.3. The athlete's total testosterone level in serum must remain below 10 nmol/L throughout 

the period of desired eligibility to compete in the female category.  

2.4. Compliance with these conditions may be monitored by testing. In the event of non-

compliance, the athlete’s eligibility for female competition will be suspended for 12 months.  

2) Hyperandrogenism in female athletes In response to the interim award dated 24 July 2015 

in Chand v AFI and IAAF CAS 2014/A/3759, the IOC Consensus Meeting recommended:  

• Rules should be in place for the protection of women in sport and the promotion of the 

principles of fair competition.  

• The IAAF, with support from other International Federations, National Olympic 

Committees and other sports organisations, is encouraged to revert to CAS with arguments 

and evidence to support the reinstatement of its hyperandrogenism rules.  

• To avoid discrimination, if not eligible for female competition the athlete should be eligible 

to compete in male competition. 
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Bilaga 3 

Återstart post Covid Sommar höst 2021 

Digital kampanj inför hösten och sommaren - "ta med en kompis till klubben". 

Kampanjstart 16 augusti 

Förberedelser på klubben utbilda ledare, gärna unga, utbilda digitalt via Utbildningsportalen 

Koncept tas fram av Therese och Cenneth om hur, klart 30/6, innehållande affisch, mall för 

ekonomi och ledare mm, ålder, antal osv, målsättning. 

Digital fototävling. Huvudfokus trivsel. Bästa uppstartsbilden/festen på klubben? Start 1 juli, 

sedan månadsvis till nyår, olika teman men inte skjutteknik. 

Bågskyttesnackisar, korta (15-20 min) en gång i veckan under en månad - mitten aug till 

mitten sept. Syfte är att engagera, synliggöra och skapa riktning. 

Färdiga ämnen: 

Göran Bjerendal utmanar, 1000pils 

RF SISU om LOK-timmars viktighet, inte kurs 

Fjädra en pil 

Fixa ett nockläge 

Planera en tävling, tre tillfällen tre olika föreningar, tavla, 3D och fält 

Regga nya medlemmar IO 

OS och Paralympics 

Galenskapstävling 

24 pil i 24 h den 24:e juli 

Effektmål (mäts dec 2021, delmätning dec 2020): 

Steg 1(utifrån förändrar projektplan Föreningsutveckling) 

· Få tillbaka gamla medlemmar till ett normalläge: 2018-12-31, 9871 

· Få tillbaka ungdomarna 

· Få tillbaka kvinnor 

· Komma igång med tävlingsverksamhet 

· Genomföra cybertävlingar, snackisar mm för att skapa och bygga gemenskap 

· Öka antalet licensierade bågskyttar 

· Öka antalet licensierade ledare och tränare 

· Öka antalet licensierade domare 

· Förbättra samarbetet mellan förening och lokal RF/SISU-konsulent 

Projektmål (mäts löpande) 

· Utveckla digitala plattformar, exempelvis utbildning, snackisar, tävlingar 

· Besöka alla föreningar minst två ggr digitalt och/eller fysiskt – sker i samarbete med 
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generalsekreterare 

· Minst ett möte med alla distriktsordföranden digitalt eller fysiskt 

· Sammanställa en handlingsplan tillsammans med varje förening och följa upp 

· Löpande redovisa behov och resultat till styrgrupp, generalsekreterare och SBF 

förbundsstyrelsen 

”Omstart 2021” - Extra aktiviteter på sociala medier - ”Ta med en kompis” - Tävlingar - 

Super Archers - Sommar-Bågskytte - Event-team som åker runt till föreningar och gör något 

extra/annorlunda 

Action archery 

Kortfilmer 

- Värdeorden 

- Varför bågskytte? 

Utbildningsportalen 

- Digitalisera utbildningar 

Snackisar 

- Kortare fokus Goda exempel 

- Längre diskussionsämnen 
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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2021-06-20 kl. 20:00-21:45 


Plats: Teams 


Närvarande:  Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Rolf Volungholen (RV), Carina 


Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Ann-Sofie Wredendal (AW), Kåre 


Nordström och Therese Lundqvist (TL)  


Frånvarande: Emil Arnesson (EA)  


Avsagt sig platsen: Ellinor Ryrå 


 


§21–84  Ordföranden öppnar mötet  


 


§21–85  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som 


mötessekreterare  


                 


§21–86  Val av Rolf Volungholen som protokolljusterare   


 


§21–87  Fastställande av dagordning 


 


§21–88 Kanslirapporter 


a) GS redogör för Ekonomirapporten som visar på att Covid19 fortfarande 


påverkar ekonomin så till vida att aktiviteter som är budgeterade inte 


genomförs och därmed sparar medel. Rapporten godkänns 


b) Oden Bågskytte Falköpings BK godkänns som medlem i förbundet 


 


§21–89 Övriga ärenden 


a) CO lyfter vikten av att vi tittar och lär av andra SF, på olika delar, ex 


Skidskytte och Ishockey. Bl.a. vägen till medial framgång och därmed bättre 


ekonomi. CO och GS får i uppdrag jobba vidare med det. 


b) RV redogör för en uppdaterad uppförandekod för alla funktionärer, 


landslagsaktiva och ledare som agerar på uppdrag av SBF (se bilaga 1). GS 


ges uppdrag att genomföra påskriftsrunda för berörda, förbundsstyrelsen, 


alla kommittéer och landslagsaktiva. 


c) CO rapporterar om det digitala Riksidrottsmöte (RIM) som genomfördes 


28–30 maj där flera saker gick för oss rätt väg, bl.a. den organisatoriska 


översynen, 10 %-spärren åter i hur mycket stöd enskilt SF kan erhålla. 


Däremot fick vår motion om medel för Paraverksamhet i steget mellan 


motion och elit inte tillräckligt stöd. GS påpekar att det ger oss extremt små 


möjligheter att bygga upp ny Para-Elit. 


d) GS redogör för de senaste turerna i frågan om vilken tävlingsklass en 


transperson ska delta i och när. Frågan utreds i samverkan med World 


Archery av Sportchef/förbudsläkare/Antidopingsansvarige Conny Wallon 


och GS. (se bilaga 2) 


e) TL, KN och GS redogör för de planer som än så länge finns på aktiviteter 


för återstart. Ekonomi för större aktiviteter hänger på vad RF kommer kunna 


fördela, möten med RF i närtid. Det skulle enligt GS kunna vara ett 
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tidsbegränsat stöd för ersättning till aktivitetsledare i föreningarna. Vi kan 


konstatera att ungdomarna tycker ledarnas förmåga att skapa trivsel är 


viktigare än extremt bra teknisk kunskap hos en ledare. (se bilaga 3). GS 


påminner om behovet av uthållighet då återställningen kan komma ta lång 


tid, prognos i juni 2021, är från 9 946 (2020-12-31) medlemmar till strax 


under 8 000 beräknat utifrån begreppet Aktiv i idrott.  


KN och TL redogör för de förändringar som gjorts i projektplanen för 


Föreningsutveckling.  


Innan 1 sep ska bidragsansökningarna och förbundsutvecklingsplanen 


skickas till RF, GS och TL ansvarar för det. 


f) TL redogör för den digitala utbildningsplattformen som nu är presenterad, 


först ut är licensutbildningarna och introduktionsutbildningen, se 


https://utbildning.bagskytte.se/login/index.php Nu ska vi se till att den 


används. 


g) CO redogör för Projekt Q och kvinnligt ledarnätverk, som SOK och RF 


driver, där Johanna Gullroos är antagen till Projekt Q medan det senare är 


öppet för alla landslagsledare. KN är utsedd till mentor för Johanna. 


h) CO och KN redogör för behovet av en ny plattform för idrottspsykologisk 


utbildning inom vårt förbund. Medel för att gå utanför RF:S nätverk kommer 


ej medges framledes, vi ska använda det starka gemensamma nätverk som 


erbjuds. 


i) CÅ redogör för turerna runt den önskade filminspelningen av Fält och 3D. 


Beslutade att uppdraget går till företaget Ostrogonac Productions där 


budgeten sätts till max 30 000 kr, medel tas ur gemensam budget, ev 


mellanskillnad går till skogslandslagen, för en dags filmning och därmed 


filmmaterial, målet är en ”Finalfilm” och en promotionsfilm, för senare 


användning. Övriga kontakter som erhölls vid anbudsförfarandet kommer ge 


möjlighet till framtida utveckling på olika områden. Fk Niklas Andersson 


genomför upphandlingen med Ostrogonac. 


j) CO lyfter behovet om att adjungera någon till förbundsstyrelsen som 


ersättare för Elinor Ryrå för resterande tid till kommande stämma. CO får i 


uppdrag att tillfråga några namn som mötet lyfte. 


k) Beridet SM kommer genomföras i Norrtälje av SBB  


l) CÅ lyfter behovet av att analysera motionerna till WA:s kongress då de har 


stor påverkan på tävlingsformerna för tavelskyttet recurve men också för 


compound. CÅ samlar en grupp med MC och Sportkommittén för analys. 


m) CÅ noterar till protokollet att Sofie Johansson, Oskarshamn, valdes som 


ordförande i WAE:s Field&3D committee och att Kaarina Saviluoto på 


WAE:s digitala kongress 11 juni valdes som ledamot i WAE:S Para 


committee.  


 


§21–90  Reflektion  


 Mötesordförande går bordet runt för att lyssna av hur mötet var 


  


 



https://utbildning.bagskytte.se/login/index.php
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§21–91  Kommande möten 


Styrelsemöte 15/8 kl. 20.00 


 


 


Vid protokollet    Cenneth Åhlund 


 


 


Carina Olsson, mötesordförande  Rolf Volungholen, protokolljusterare 
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Bilaga 1 


 


Uppförandekod för landslagsskytt, ledare eller 


förtroendevald.  


  


1: Inledning   
1.1 Denna kod gäller under uppdrag för Svenska Bågskytteförbundet vid representation 


internationella eller nationellt. 


1.2 Roller som avses är landslagskyttar, tränare, ledare samt övriga representanter (nedan kallat 


“representanten/representanter”). 


1.3 Bakgrund  


Grunden för vår verksamhet ligger vår vision och våra värderingar. Ha vår vision, ”Bågskytte för 


alla, överallt, alltid” med vid olika beslut och ageranden. Värdeorden ”glädje, gemenskap och 


modern” sammanfattar bågskyttets värderingar som genom vår representation gör bågskytte till 


”bästa idrotten”. 


2: Avsikt  
Koden klargör vad som förväntas av en “representant” för Svenska Bågskytteförbundet. 


3: Förhålla sig till idrottens bestämmelser   
Med denna kod är representanten underställd följande idrottsorganisationers regler, bestämmelser 


och policys i den meningen som det berör respektive organisation:  


- Internationella olympiska kommittén (IOC)  


- World Archery (WA) och World Archery Europe (WAE) 


- Svenska Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges 


Paralympiska Kommitté (SPK)  


- Svenska Bågskytteförbundet (SBF)  


- International Horse Back Archery Alliance (IHAA)  


- WADA-antidoping 


“Representanten” är själv ansvarig för att hålla sig bekant med gällande regelverk.  
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4: Kodens varaktighet   
Denna kod gäller från att det signerats till dess att “representanten” inte är aktuell för att 


representera Svenska Bågskytteförbundet eller till dess att reviderade riktlinjer eller kod föreligger.    


5: Förpliktelser i samband med representation   
Det förväntas att “representanten” föregår med gott exempel vilket innebär   


- följer lagledningens/ledningens instruktioner och visar lojalitet för de beslut som tas.  


- håller avtalade tider.  


- är väl förberedd, både fysiskt och psykiskt.  


- använder anvisade kläder, även det som anges för resa.  


- har välfungerande utrustning med relevant reservmaterial och kunskap att sköta densamma  


- är införstådd med att man representerar Svenska Bågskytteförbundet från avresa tills man är 


hemma igen.  


- uppför sig som en god representant för svenskt bågskytte och idrott, på field of play såsom 


utanför, även inkluderat i sociala medier och andra mediakontakter  


- vid internationella tävlingar ingår man i laget även om man själv blivit utslagen och är 


därmed med som stöd och hjälp för de som fortfarande är kvar i tävling. Det som respekt för 


arrangör, lagledning och inte minst lagkamraterna. * 


- deltar på öppnings- och avslutningsceremonier, och eventuella andra officiella tillställningar.*  


- förhåller sig till, och är bekant med, de gällande regler för svensk idrott, avseende doping och 


uppförandekoder och SBF:s sponsorregler (kan vara olika för olika landslag)  


- respekterar och visar hänsyn mot lagkamrater och konkurrenter.  


- inte använder alkohol.**  


- intar fastsatta måltider i samlad trupp och deltar på aktuella lagsamlingar.*  


- pratar med lagledningen/ledningen om personliga problem eller problem inom laget, när så 


är aktuellt, och inte belastar lagkamraterna med detta.  


- tar upp eventuella oklarheter om instruktioner eller händelser med lagledningen på ett lugnt 


och hövligt sätt. I de fall man inte kan enas skall oenigheter avseende dylikt tas upp med 


sportchefen eller förbundsstyrelsen/kansli vid hemkomst.  


- deltar på eventuella presskonferenser, intervjuer eller fotografering där avsikten är att få 


material för information och eller PR för någon av ovan organisationer.  
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*Lagledare kan, restriktivt, vid sjukdom, force majeure och när annat kan motivera medge undantag för denna regel för 


enskild eller flera. 


**Lagledare/ledning kan medge undantag för denna regel vid banketter/avslutningar- när inte någon svensk aktiv under 18 


år är på plats. I övrigt hänvisas till SBF:s alkoholpolicy.    


6: Lojalitet och marknadsmässiga förhållanden   
“Representanten” skall agera lojalt mot SBF:s styrelse, medlemmar, sponsorer/samarbetspartner, 


samt använda rätt sponsorprofilering* i alla officiella, och inofficiella sammanhang, inklusive 


presskonferenser/media framträdanden samt i sociala medier.  


Not. Landslagskläder, tröja, väst och eventuell överdragsjacka, får inte användas som ersättning för klubbdräkt på nationella 


tävlingar  
*Idrottaren kan ingå individuella avtal och efter ansökan ha möjlighet att använda det i förväg överenskomna utrymmet i 


landslagets outfit för sin egen sponsorprofilering   


7: Svenska Bågskytteförbundets förpliktelser vid landslagsresor   
Förbundet ska föreskriva hur bokningar av resor ska göras (gemensamma resor kommer att vara en 


allmän regel, men det kommer att finnas vissa praktiska undantag), boende (rum i två personer är 


det normala) och lagledaren ger all relevant information om tävlingen och tävlingsplats.   


SBF täcker alla kostnader för resor och logi, om inte annat anges (ofta används egenfinansiering). Det 


kommer att utses till en lagledare på alla mästerskap, VM, Europacup etc. där registrering sker via 


SBF. Landslagsaktiva som tävlar på egen hand i internationella tävlingar, utanför Norden, ska 


meddela och få godkänt av sin förbundskapten innan anmälan. 


 


“Representantens” ansvar 
“Representanten” ska skicka en bekräftelse på hur dennes namn är skrivet i passet till 


Förbundskapten eller om annan anges tillsammans med inlämnandet av detta avtal så att rätt namn 


är registrerat för beställning av biljetter.  


• Jag bekräftar att jag har ett giltigt pass (minst 6 månader efter planerad resa)   


• Jag bekräftar att jag själv har en giltig reseförsäkring. (Folksams landslagsförsäkring täcker 


personskador mm.) 


• Jag bekräftar att jag har med mig ett giltigt hälsokort (får man från FK)  


• Jag meddelar eventuella allergier eller annan medicinsk information som är viktig för 


lagledningen att veta 
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• Jag är medveten om att WA/IOC/SBF och media kan komma att använda bilder där jag 


medverkar på ett för idrotten och media normalt sätt och att mina personuppgifter 


används på ett för idrotten nödvändigt sätt för resultat och historik. 


8: Överträdelser och konsekvenser  
Om denna kod inte följs kommer en eller flera av följande konsekvenser bli följden:  


1. Idrottsutövare tas av från tävlingen (Förbundskaptensbeslut)  


2. Hemfärd på den aktivas bekostnad  


3. Avstängning från tävlingar på kortare eller längre tid (bestraffningsnämnden hanterar)  


4. “Representanten” kommer inte att kunna fortsätta med sitt uppdrag (ledare och övriga 


representanter beslutas av SBF:s styrelse)   


5.  


9: Tvister  


Tvister blir avgjorda enligt SBFs och RFs regelverk.   


Uppförandekod för landslagsskytt, ledare, förtroendevald är 


läst och accepterad, en kopia är mottagen! 
 


Dokumentet är fem sidor inkluderat denna. 


 


  


Plats:________________________   Datum:____________________________ 


 


 


Underskrift:________________________________________________ 


 


Namnförtydligande:____________________________________________  


Aktiv eller ledare/ Målsman för utövare under 18 år 


 


 


Svenska Bågskytteförbundet genom:_______________________________________________ 
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Bilaga 2 


 


 


IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015  


 


Participants: Prof Dr Uğur Erdener Chairman, IOC Medical & Scientific Commission Prof 


Arne Ljungqvist Former Chairman, IOC Medical Commission Dr Stéphane Bermon Monaco 


Institute of Sports Medicine & Surgery, IAAF Medical & Scientific Senior Consultant 


Michael Beloff, QC Barrister, Blackstone Chambers Prof Gerard Conway Professor of 


Clinical Medicine, University College London Prof Myron Genel Professor Emeritus of 


Pediatrics and Senior Research Scientist, Yale Child Health Research Center Yale University 


School of Medicine Ms Joanna Harper Chief Medical Physicist, Radiation Oncology, 


Providence Portland Medical Center Prof Angelica Linden Hirschberg Department of Woman 


& Child Health, Division of Obstetrics & Gynecology, Karolinska Institutet Prof Dr Maria 


Jose Martinez Patino Faculty of Sport Sciences, University of Vigo Prof Martin Ritzén 


Professor Emeritus, Dept of Woman and Child Health Karolinska Institutet Dr Eric Vilain 


Professor of Human Genetics, Pediatrics and Urology Director, Center for Gender-Based 


Biology Chief, Medical Genetics, Department of Pediatrics Co-director, Clinical Genomic 


Center David Geffen School of Medicine at UCLA Jonathan Taylor Partner, Bird & Bird Liz 


Riley Barrister, Bird & Bird Dr Robin Mitchell Vice-Chair, IOC Medical & Scientific 


Commission Dr Rania Elwani Member, IOC Medical & Scientific Commission Dr Vidya 


Mohamed-Ali Member, IOC Medical & Scientific Commission Prof Yannis Pitsiladis 


Member, IOC Medical & Scientific Commission Dr Richard Budgett IOC Medical & 


Scientific Director Dr Lars Engebretsen IOC Head of Scientific Activities Christian Thill IOC 


Senior Legal  


 


1) Transgender guidelines  


A. Since the 2003 Stockholm Consensus on Sex Reassignment in Sports, there has been a 


growing recognition of the importance of autonomy of gender identity in society, as reflected 


in the laws of many jurisdictions worldwide.  


B. There are also, however, jurisdictions where autonomy of gender identity is not recognised 


in law at all.  


C. It is necessary to ensure insofar as possible that trans athletes are not excluded from the 


opportunity to participate in sporting competition.  


D. The overriding sporting objective is and remains the guarantee of fair competition. 


Restrictions on participation are appropriate to the extent that they are necessary and 


proportionate to the achievement of that objective.  


E. To require surgical anatomical changes as a pre-condition to participation is not necessary 


to preserve fair competition and may be inconsistent with developing legislation and notions 


of human rights.  


F. Nothing in these guidelines is intended to undermine in any way the requirement to comply 


with the World Anti-Doping Code and the WADA International Standards.  


G. These guidelines are a living document and will be subject to review in light of any 


scientific or medical developments.  
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In this spirit, the IOC Consensus Meeting agreed the following guidelines to be taken into 


account by sports organisations when determining eligibility to compete in male and female 


competition:  


1. Those who transition from female to male are eligible to compete in the male category 


without restriction.  


2. Those who transition from male to female are eligible to compete in the female category 


under the following conditions:  


2.1. The athlete has declared that her gender identity is female. The declaration cannot be 


changed, for sporting purposes, for a minimum of four years.  


2.2. The athlete must demonstrate that her total testosterone level in serum has been below 10 


nmol/L for at least 12 months prior to her first competition (with the requirement for any 


longer period to be based on a confidential case-by-case evaluation, considering whether or 


not 12 months is a sufficient length of time to minimize any advantage in women’s 


competition).  


2.3. The athlete's total testosterone level in serum must remain below 10 nmol/L throughout 


the period of desired eligibility to compete in the female category.  


2.4. Compliance with these conditions may be monitored by testing. In the event of non-


compliance, the athlete’s eligibility for female competition will be suspended for 12 months.  


2) Hyperandrogenism in female athletes In response to the interim award dated 24 July 2015 


in Chand v AFI and IAAF CAS 2014/A/3759, the IOC Consensus Meeting recommended:  


• Rules should be in place for the protection of women in sport and the promotion of the 


principles of fair competition.  


• The IAAF, with support from other International Federations, National Olympic 


Committees and other sports organisations, is encouraged to revert to CAS with arguments 


and evidence to support the reinstatement of its hyperandrogenism rules.  


• To avoid discrimination, if not eligible for female competition the athlete should be eligible 


to compete in male competition. 
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Bilaga 3 


Återstart post Covid Sommar höst 2021 


Digital kampanj inför hösten och sommaren - "ta med en kompis till klubben". 


Kampanjstart 16 augusti 


Förberedelser på klubben utbilda ledare, gärna unga, utbilda digitalt via Utbildningsportalen 


Koncept tas fram av Therese och Cenneth om hur, klart 30/6, innehållande affisch, mall för 


ekonomi och ledare mm, ålder, antal osv, målsättning. 


Digital fototävling. Huvudfokus trivsel. Bästa uppstartsbilden/festen på klubben? Start 1 juli, 


sedan månadsvis till nyår, olika teman men inte skjutteknik. 


Bågskyttesnackisar, korta (15-20 min) en gång i veckan under en månad - mitten aug till 


mitten sept. Syfte är att engagera, synliggöra och skapa riktning. 


Färdiga ämnen: 


Göran Bjerendal utmanar, 1000pils 


RF SISU om LOK-timmars viktighet, inte kurs 


Fjädra en pil 


Fixa ett nockläge 


Planera en tävling, tre tillfällen tre olika föreningar, tavla, 3D och fält 


Regga nya medlemmar IO 


OS och Paralympics 


Galenskapstävling 


24 pil i 24 h den 24:e juli 


Effektmål (mäts dec 2021, delmätning dec 2020): 


Steg 1(utifrån förändrar projektplan Föreningsutveckling) 


· Få tillbaka gamla medlemmar till ett normalläge: 2018-12-31, 9871 


· Få tillbaka ungdomarna 


· Få tillbaka kvinnor 


· Komma igång med tävlingsverksamhet 


· Genomföra cybertävlingar, snackisar mm för att skapa och bygga gemenskap 


· Öka antalet licensierade bågskyttar 


· Öka antalet licensierade ledare och tränare 


· Öka antalet licensierade domare 


· Förbättra samarbetet mellan förening och lokal RF/SISU-konsulent 


Projektmål (mäts löpande) 


· Utveckla digitala plattformar, exempelvis utbildning, snackisar, tävlingar 


· Besöka alla föreningar minst två ggr digitalt och/eller fysiskt – sker i samarbete med 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


generalsekreterare 


· Minst ett möte med alla distriktsordföranden digitalt eller fysiskt 


· Sammanställa en handlingsplan tillsammans med varje förening och följa upp 


· Löpande redovisa behov och resultat till styrgrupp, generalsekreterare och SBF 


förbundsstyrelsen 


”Omstart 2021” - Extra aktiviteter på sociala medier - ”Ta med en kompis” - Tävlingar - 


Super Archers - Sommar-Bågskytte - Event-team som åker runt till föreningar och gör något 


extra/annorlunda 


Action archery 


Kortfilmer 


- Värdeorden 


- Varför bågskytte? 


Utbildningsportalen 


- Digitalisera utbildningar 


Snackisar 


- Kortare fokus Goda exempel 


- Längre diskussionsämnen 
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