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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2021-09-26 kl. 20:00-21:00 

Plats: Teams 

Kallade:        Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Ann-Sofie Wredendal (AW), 

Kåre Nordström (KN), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Emil 

Arnesson (EA), samt Cecilia Blomberg (CB) adjungerad  

Frånvarande: Cenneth Åhlund (CÅ/GS), 

Valberedningen: Gullimar Åkerlund  

Frånvarande: Fredrik Rudin, ordf. valberedning, 

 

§21–107 Mötets öppnande och inledning 

 Carina Olsson inleder mötet  

 

§21–108  Val av mötesordförande och mötessekreterare  

 Carina Olsson ordförande, Kåre Nordström sekreterare  

                 

§21–109  Val av protokolljusterare 

 Emil Arnesson   

 

§21–110  Fastställande av dagordning 

 Ok 

 

§21–111 Kanslirapporter     

a) Ekonomi 

a. Prognosen ligger på att vi når -300 000 SEK i resultat (budget -1 

MSEK)  

b) Svenska rekord 

a. Utgår   

c) Nya föreningar  

a. Utgår  

 

§21–112 Övriga ärenden 

a) Rapport från WA-kongress     

a. Carina invald i WA styrelse, Barebow-motionen blev inte antagen. 

Allmän uppmaning kring vilka frågor som blir viktig för Carina att 

driva. Eller mer vilka som kommer funka att driva med tanke på 

styrelsens sammansättning. Motionen om minskad tavelstorlek för 

recurve drogs tillbaka. När ”indoor” säsongen startar (15 jan) ska 30-

sek regeln gälla. Det bör dock inte gälla Sverige då vi alltid har våra 

tävlingar öppna för Para som har +10 sekunder. Carina skickar ut 

WAs strategiska plan.   

b) Återstartsplan      

a. Utskickad. Låg eller ingen reaktion från föreningarna. Cenneth får 

följa upp detta.  

c) Kommunikation status/beslut    
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

a. Rolf berättar kort om ”vad” och ”varför” vi gör detta. Styrelsen har 

beslutat att vi går vidare med ”Lundberg o Co” från Gävle. En första 

workshop kommer Therese kalla till.  

d) Utvärdering OS-satsning    

a. En utvärdering av vår OS-satsning (2016–2021) har genomförts 

under ledning av Magnus Carlsson. Magnus går igenom det 

sammanställda materialet. Nästa steg är att ta in detta till den nya 

plan som skall tas fram till 2024 OS. Önskvärt att göra liknande på 

Para Elit också. AP till Rolf.   

e) SM-tävlingar Stockholm    

a. Stockholm Inomhus-SM Bosön.  

f) RF Idrott&Destination     

a. Emil informerar vad detta är. Beslut att Cenneth åker på detta.  

g) Ny Förbundskapten (Fk) Recurve     

a. Elin Kättström ny förbundskapten för Recurve-landslaget. 

Diskussion hur vi kan utveckla dessa framåt. En plan tas fram för 

kontinuerlig utveckling och utbyte av dessa.  

h) Therese Lundqvist går vidare    

a. Carina informerar att Therese lämnar Bågskytteförbundet för nytt 

jobb inom Skyttesport. CÅ har tagit fram en ny rekryteringsannons. 

Önskvärt att vi hittar en liknande profil som Therese. Vi tackar 

Therese för utmärkt jobb för Bågskytten och vi önskar henne stort 

lycka till med det nya.  

i) Idrottspsykologi  

a. Kåre informerar kort status kring detta och kontakten med RF/SISU 

j) Beridet har landslagsläger i oktober.  

 

§21–113 Reflektion      

 Bordet runt med presentationsrunda och reflektion på mötet. Välkommen 

Cecilia till styrelsen.  

 

§21–114  Kommande möten 

a) Styrelsemöte  

a. Nästa möte är den 12–14 november. Då har vi möte med 

Framtidskommittén. Plats Scandic Grand Central Stockholm  

b. Den 17 oktober, kl. 20-21 har vi ett extramöte för att följa upp 

föreningsutveckling och återstarten. Cenneth skickar bokning.   

b) Förbundssårsmöte 2022  
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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2021-09-26 kl. 20:00-21:00 


Plats: Teams 


Kallade:        Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Ann-Sofie Wredendal (AW), 


Kåre Nordström (KN), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Emil 


Arnesson (EA), samt Cecilia Blomberg (CB) adjungerad  


Frånvarande: Cenneth Åhlund (CÅ/GS), 


Valberedningen: Gullimar Åkerlund  


Frånvarande: Fredrik Rudin, ordf. valberedning, 


 


§21–107 Mötets öppnande och inledning 


 Carina Olsson inleder mötet  


 


§21–108  Val av mötesordförande och mötessekreterare  


 Carina Olsson ordförande, Kåre Nordström sekreterare  


                 


§21–109  Val av protokolljusterare 


 Emil Arnesson   


 


§21–110  Fastställande av dagordning 


 Ok 


 


§21–111 Kanslirapporter     


a) Ekonomi 


a. Prognosen ligger på att vi når -300 000 SEK i resultat (budget -1 


MSEK)  


b) Svenska rekord 


a. Utgår   


c) Nya föreningar  


a. Utgår  


 


§21–112 Övriga ärenden 


a) Rapport från WA-kongress     


a. Carina invald i WA styrelse, Barebow-motionen blev inte antagen. 


Allmän uppmaning kring vilka frågor som blir viktig för Carina att 


driva. Eller mer vilka som kommer funka att driva med tanke på 


styrelsens sammansättning. Motionen om minskad tavelstorlek för 


recurve drogs tillbaka. När ”indoor” säsongen startar (15 jan) ska 30-


sek regeln gälla. Det bör dock inte gälla Sverige då vi alltid har våra 


tävlingar öppna för Para som har +10 sekunder. Carina skickar ut 


WAs strategiska plan.   


b) Återstartsplan      


a. Utskickad. Låg eller ingen reaktion från föreningarna. Cenneth får 


följa upp detta.  


c) Kommunikation status/beslut    
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a. Rolf berättar kort om ”vad” och ”varför” vi gör detta. Styrelsen har 


beslutat att vi går vidare med ”Lundberg o Co” från Gävle. En första 


workshop kommer Therese kalla till.  


d) Utvärdering OS-satsning    


a. En utvärdering av vår OS-satsning (2016–2021) har genomförts 


under ledning av Magnus Carlsson. Magnus går igenom det 


sammanställda materialet. Nästa steg är att ta in detta till den nya 


plan som skall tas fram till 2024 OS. Önskvärt att göra liknande på 


Para Elit också. AP till Rolf.   


e) SM-tävlingar Stockholm    


a. Stockholm Inomhus-SM Bosön.  


f) RF Idrott&Destination     


a. Emil informerar vad detta är. Beslut att Cenneth åker på detta.  


g) Ny Förbundskapten (Fk) Recurve     


a. Elin Kättström ny förbundskapten för Recurve-landslaget. 


Diskussion hur vi kan utveckla dessa framåt. En plan tas fram för 


kontinuerlig utveckling och utbyte av dessa.  


h) Therese Lundqvist går vidare    


a. Carina informerar att Therese lämnar Bågskytteförbundet för nytt 


jobb inom Skyttesport. CÅ har tagit fram en ny rekryteringsannons. 


Önskvärt att vi hittar en liknande profil som Therese. Vi tackar 


Therese för utmärkt jobb för Bågskytten och vi önskar henne stort 


lycka till med det nya.  


i) Idrottspsykologi  


a. Kåre informerar kort status kring detta och kontakten med RF/SISU 


j) Beridet har landslagsläger i oktober.  


 


§21–113 Reflektion      


 Bordet runt med presentationsrunda och reflektion på mötet. Välkommen 


Cecilia till styrelsen.  


 


§21–114  Kommande möten 


a) Styrelsemöte  


a. Nästa möte är den 12–14 november. Då har vi möte med 


Framtidskommittén. Plats Scandic Grand Central Stockholm  


b. Den 17 oktober, kl. 20-21 har vi ett extramöte för att följa upp 


föreningsutveckling och återstarten. Cenneth skickar bokning.   


b) Förbundssårsmöte 2022  
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