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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2021-07-18 kl. 20:00-21:30 

Plats: Teams 

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

Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Emil Arnesson (EA) och Kåre 

Nordström (KN)  

Frånvarande: Ann-Sofie Wredendal (AW)  

 

 

§21–92  Ordföranden öppnar mötet  

 

§21–93  Carina Olsson väljs som mötesordförande och Cenneth Åhlund väljs som 

mötessekreterare  

                 

§21–94  Emil Arnesson väljs som protokolljusterare   

 

§21–95  Fastställande av dagordning 

 

§21–96 Övriga ärenden 

a) Återstartsplanen, GS presenterade utkastet till återstartsplan efter pandemin, 

baserad på behov och de resurser som utlovats från RF. Styrelsen finner att 

den behöver innehålla fler alternativ utöver det ledarrarvode som föreslås då 

föreningarna inte bedöms mogna att ställa om i tillräckligt hög grad till 

arvoderade aktivitetsledare (läs inte tränare utan ledare). Komplettering 

önskas utvecklas med medlemsrekryteringsbonus eller motsvarande samt att 

ha några ”nödraketer” om inte utfallen blir som budgeterat. Återstartsplanen 

kommer löpa parallellt med Förbundsutvecklingsplanen(FUP). 

b) GS presenterar de utvalda kandidaterna för Tränarlyftets uppstart, Samuel 

Lovén, Järnvägens BK, Johan Gullroos, IF Karlsvik, Rikard Dylander, 

Mjölby BS samt Per Bengtsson, Stockholms BK. Utbildning av dessa 

kommer ske så snart det finns möjlighet hos World Archery. Fokus är att 

lära andra tränare hur en enkel och internationell skjutstil i recurve ska 

instrueras. 

c) Beslutar att tillsvidareanställa föreningskonsulenten Therese Lundqvist. GS 

uppdras att sluta avtal 

d) CO redogör för den inkomna skrivelsen, bilaga 1, om ett önskat 

Barebowlandslag i tavla. Styrelsen ger genom Magnus Carlsson 

sportkommittén uppdraget att utforma en lösning inom budgetram. 

e) Beslutar att uppdatera ersättningspolicyn så att uppdrag för styrelsen, ex 

tekniska ombud på SM ska utöver logi och resa också ha ersättning för 

kostnader för mat och dryck eller traktamente. GS uppdras att 

uppdateradokumentet. 

 

§21–97  Reflektion  

 Mötesordförande går bordet runt för att lyssna av hur mötet var 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

  

 

§21–98  Kommande möten 

Styrelsemöte 15/8 kl. 20.00 

 

 

Vid protokollet    Cenneth Åhlund 

 

 

Carina Olsson, mötesordförande  Emil Arnesson, protokolljusterare 

 

 

 

 

 
Bilaga 1 

Till Svenska Bågskytteförbundet, Förbundsstyrelsen  

Angående Bildande av landslag för Barebow, tavla  

Bakgrund Barebow har sedan ett par år varit erkänt internationellt av WA som en tavelgren 

med officiella världsrekord och nu börjar även större internationella tävlingar ha Barebow som gren. 
På WA Europe:s kongress i juni så röstades det igenom att ha med Barebow på EM tavla inomhus och 
Sverige har även skickat en motion till WA:s kongress att ta med Barebow till VM tavla. I dagsläget så 
saknas helt ett landslag för tavelskytte Barebow. Sverige har under lång tid varit tongivande 
internationellt i både fält och 3D i Barebow med otaliga framgångar och det finns skäl att anta att det 
skulle gälla även tavelskyttet. Det skulle också ligga i linje med det arbete Sverige gjort med att få 
Barebow som erkänd tavelgren.  

Förslag Vi skulle vilja att Förbundsstyrelsen säkerställer att ett landslag för tavelskytte formellt 

bildas för att ge skyttar möjlighet att representera Sverige på EM och som förberedelse för framtida 
tävlingar såsom VM och därigenom också höjer statusen för tavelskytte som disciplin. Vi förstår att 
ekonomin i förbundet är begränsad, så vi föreslår att skyttar som åker på sådana uppdrag åker till 
egenavgifter tills dess förbundets ekonomi tillåter annat. Det som skulle behövas rent praktiskt 
förutom officiellt tillkännagivande av landslaget är att tillsätta en FK (möjligen samma som för 
Compound för att vara kostnadseffektivt initialt?) — kan bli en bra PR med mediagenomslag om man 

sköter det rätt! Undertecknade hoppas på en positiv återkoppling i närtid. 2021-07-16 Alexander 
Kullberg Anna Jansson Björne Seger Carina Modigs Pyls Cissi Timmin Clare 
Mellqvist Erik Jonsson Fredrik Lundmark Henning Bagge Henry Arvidsson Ian 
Olsoni Ingrid Olofsson Jafar Hussin Zade Janne Liljegren Joakim Hassila Joakim 
Hed Josefin Hed Kari Karttunen Lasse Höök Lennart Carlsson Leo Pettersson Lina 
Björklund Magnus Larsson Maria Dahlén Marianne Thomasson Mark Lohmann 
Martin Ottosson Mikael Zelmerlööw Olivia Elamsson Paulina Forssell Per 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Sandgren Peter Poulsen Sebastian Jansson Stine Åséll Susanne Rosén Ollas 
Thomas Lindblom Urban Thorslund Valerija Grigorjeva Åke Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 E

A,
 C

O
, C

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



[
  {
    "personal_id": "94c9bac0f776d4433d8640e5de7b50036cd9166d631c494861f24f87b0ebcdac",
    "sign_ip": "213.67.100.88",
    "full_name": "CENNETH ÅLUND",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "213.67.100.88",
      "orderRef": "86c36b32-7aa0-48af-917e-3bc430914bbd",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "CENNETH ÅLUND",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "a893f30ac9e750cc3c35c385efe18ac35bebafc3853c3356836b6e038ea0c563",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 254317
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-08-13 09:12",
    "sign_time": "2021-08-13T07:12:28.701Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: 20210718 Styrelseprotokoll.pdf\nStorlek: 254317 byte\nHashvärde SHA256: a893f30ac9e750cc3c35c385efe18ac35bebafc3853c3356836b6e038ea0c563",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "8832643d913774d240188fa3b5939802737d9cf68edc80b0eb1d061f8d2b3586",
    "sign_ip": "188.149.224.42",
    "full_name": "Carina Olsson",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "188.149.224.42",
      "orderRef": "c7eb8dca-40a6-4d76-8a79-50cee715b74b",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Carina Olsson",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "a893f30ac9e750cc3c35c385efe18ac35bebafc3853c3356836b6e038ea0c563",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 254317
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-08-13 12:58",
    "sign_time": "2021-08-13T10:58:11.188Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: 20210718 Styrelseprotokoll.pdf\nStorlek: 254317 byte\nHashvärde SHA256: a893f30ac9e750cc3c35c385efe18ac35bebafc3853c3356836b6e038ea0c563",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "ce2d67f20ba5bdcbe3e082deb0568115153f8546cbed126f2dddbc4d105c9949",
    "sign_ip": "81.234.243.52",
    "full_name": "EMIL ARNESSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.234.243.52",
      "orderRef": "35fdf19f-2216-4747-83ec-2becbf84414d",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "EMIL ARNESSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "a893f30ac9e750cc3c35c385efe18ac35bebafc3853c3356836b6e038ea0c563",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 254317
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-08-15 20:12",
    "sign_time": "2021-08-15T18:12:22.462Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: 20210718 Styrelseprotokoll.pdf\nStorlek: 254317 byte\nHashvärde SHA256: a893f30ac9e750cc3c35c385efe18ac35bebafc3853c3356836b6e038ea0c563",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2021-07-18 kl. 20:00-21:30 


Plats: Teams 


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


Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Emil Arnesson (EA) och Kåre 


Nordström (KN)  


Frånvarande: Ann-Sofie Wredendal (AW)  


 


 


§21–92  Ordföranden öppnar mötet  


 


§21–93  Carina Olsson väljs som mötesordförande och Cenneth Åhlund väljs som 


mötessekreterare  


                 


§21–94  Emil Arnesson väljs som protokolljusterare   


 


§21–95  Fastställande av dagordning 


 


§21–96 Övriga ärenden 


a) Återstartsplanen, GS presenterade utkastet till återstartsplan efter pandemin, 


baserad på behov och de resurser som utlovats från RF. Styrelsen finner att 


den behöver innehålla fler alternativ utöver det ledarrarvode som föreslås då 


föreningarna inte bedöms mogna att ställa om i tillräckligt hög grad till 


arvoderade aktivitetsledare (läs inte tränare utan ledare). Komplettering 


önskas utvecklas med medlemsrekryteringsbonus eller motsvarande samt att 


ha några ”nödraketer” om inte utfallen blir som budgeterat. Återstartsplanen 


kommer löpa parallellt med Förbundsutvecklingsplanen(FUP). 


b) GS presenterar de utvalda kandidaterna för Tränarlyftets uppstart, Samuel 


Lovén, Järnvägens BK, Johan Gullroos, IF Karlsvik, Rikard Dylander, 


Mjölby BS samt Per Bengtsson, Stockholms BK. Utbildning av dessa 


kommer ske så snart det finns möjlighet hos World Archery. Fokus är att 


lära andra tränare hur en enkel och internationell skjutstil i recurve ska 


instrueras. 


c) Beslutar att tillsvidareanställa föreningskonsulenten Therese Lundqvist. GS 


uppdras att sluta avtal 


d) CO redogör för den inkomna skrivelsen, bilaga 1, om ett önskat 


Barebowlandslag i tavla. Styrelsen ger genom Magnus Carlsson 


sportkommittén uppdraget att utforma en lösning inom budgetram. 


e) Beslutar att uppdatera ersättningspolicyn så att uppdrag för styrelsen, ex 


tekniska ombud på SM ska utöver logi och resa också ha ersättning för 


kostnader för mat och dryck eller traktamente. GS uppdras att 


uppdateradokumentet. 


 


§21–97  Reflektion  


 Mötesordförande går bordet runt för att lyssna av hur mötet var 
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Styrelsemöte 15/8 kl. 20.00 


 


 


Vid protokollet    Cenneth Åhlund 


 


 


Carina Olsson, mötesordförande  Emil Arnesson, protokolljusterare 


 


 


 


 


 
Bilaga 1 


Till Svenska Bågskytteförbundet, Förbundsstyrelsen  


Angående Bildande av landslag för Barebow, tavla  


Bakgrund Barebow har sedan ett par år varit erkänt internationellt av WA som en tavelgren 


med officiella världsrekord och nu börjar även större internationella tävlingar ha Barebow som gren. 
På WA Europe:s kongress i juni så röstades det igenom att ha med Barebow på EM tavla inomhus och 
Sverige har även skickat en motion till WA:s kongress att ta med Barebow till VM tavla. I dagsläget så 
saknas helt ett landslag för tavelskytte Barebow. Sverige har under lång tid varit tongivande 
internationellt i både fält och 3D i Barebow med otaliga framgångar och det finns skäl att anta att det 
skulle gälla även tavelskyttet. Det skulle också ligga i linje med det arbete Sverige gjort med att få 
Barebow som erkänd tavelgren.  


Förslag Vi skulle vilja att Förbundsstyrelsen säkerställer att ett landslag för tavelskytte formellt 


bildas för att ge skyttar möjlighet att representera Sverige på EM och som förberedelse för framtida 
tävlingar såsom VM och därigenom också höjer statusen för tavelskytte som disciplin. Vi förstår att 
ekonomin i förbundet är begränsad, så vi föreslår att skyttar som åker på sådana uppdrag åker till 
egenavgifter tills dess förbundets ekonomi tillåter annat. Det som skulle behövas rent praktiskt 
förutom officiellt tillkännagivande av landslaget är att tillsätta en FK (möjligen samma som för 
Compound för att vara kostnadseffektivt initialt?) — kan bli en bra PR med mediagenomslag om man 


sköter det rätt! Undertecknade hoppas på en positiv återkoppling i närtid. 2021-07-16 Alexander 
Kullberg Anna Jansson Björne Seger Carina Modigs Pyls Cissi Timmin Clare 
Mellqvist Erik Jonsson Fredrik Lundmark Henning Bagge Henry Arvidsson Ian 
Olsoni Ingrid Olofsson Jafar Hussin Zade Janne Liljegren Joakim Hassila Joakim 
Hed Josefin Hed Kari Karttunen Lasse Höök Lennart Carlsson Leo Pettersson Lina 
Björklund Magnus Larsson Maria Dahlén Marianne Thomasson Mark Lohmann 
Martin Ottosson Mikael Zelmerlööw Olivia Elamsson Paulina Forssell Per 
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