
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Styrelseprotokoll

Signerad 
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):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: 20211219 Styrelseprotokoll.pdf
Storlek: 153056 byte
Hashvärde SHA256: 
cdb952a56f86bf0152ee27f984bd4262249f8411fc2900246c6fa2c681d830bb

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
Nils Kåre Nordström
Signerat med BankID 2021-12-27 19:59 Ref: b6c39dae-bafc-4901-8ff4-9a24b3c4ff60

CARINA OLSSON
Signerat med BankID 2021-12-25 09:37 Ref: 8ce8d5b2-1fa0-48fb-a32c-3d8898ca96df

CENNETH ÅLUND
Signerat med BankID 2021-12-22 14:19 Ref: a4b770c1-1b77-4d7a-8c18-7b363099cfa5


 N

KN
, C

O
, C

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2021-12-19 kl. 20:00-21:40 

Plats: Teams 

Kallade:        Ann-Sofie Wredendal (AW), Kåre Nordström (KN), Rolf Volungholen (RV), 

Carina Olsson (CO), Jessica Larsson (JL) och Emil Arnesson (EA), Cenneth 

Åhlund (CÅ/GS), Cecilia Blomberg (CB) samt Susanne Lundgren (SL) 

Valbered. Fredrik Rudin (FR), ordf. valberedning  

Frånvarande: Magnus Carlsson (MC)  

 

§21–133 Mötets öppnande och inledning 

 Carina Olsson inleder mötet  

 

§21–134  Val av mötesordförande och mötessekreterare  

 Carina Olsson ordförande och Cenneth Åhlund sekreterare  

                 

§21–135  Val av protokolljusterare 

 Kåre Nordström   

 

§21–136  Fastställande av dagordning 

 Ok 

 

§21–137 Kanslirapporter     

a) Ekonomi, prognosen visar fortsatt ett positivt resultat (budget -1 MSEK)  

b) Bokslut, beslutar att del av GS lönekostnader mm ska läggas på 

verksamhetsområdena B&U, Para och Vuxen 

c) Nya föreningar godkänns enligt följande Föreningen horseback Archery 

Sydryttarna samt Stånga IF  

d) Utmärkelser och svenska rekord fastställs enligt bilaga 

 

§21–138 Övriga ärenden 

a) Genomgång av strategisk plan och verksamhetsplan, beslutar publicera på 

hemsida efter ytterligare genomläsning 

b) CÅ rapporterar om resultat av återstartsenkäten, visar på bra inflöde, brits på 

ledare och tränare samt behov av medel för trivsel- och ”behålla”-åtgärder. 

Beslutar att starta upp ”Handslaget 2.0” (friare medel med lägre styrning) 

c) Beslutar att använda den digitala domarutbildningen del 1 ”Domare i 

förening” för att uppdatera och förlänga respektive domares licens. 

d) Beslutar att utse Leo Pettersson, Järnvägen respektive Daniel Strömberg 

Håkans, Kil till Årets bågskyttar 2021. 

e) CO informerar om WA:S nya internationella licens vilken kommer kosta 

förbundets elitverksamhet ungefär 1000 kr/landslagsskytt. 

f) Beslutar ställa oss bakom den gemensamma motionen till SOK enligt bilaga 

2 

g) AW rapporterar om att Beridet SM kommer avgöras på Bro Galopp 1–2/8
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

§21–139 Reflektion      

 Bordet runt med presentationsrunda och reflektion på mötet. 

 

§21–140  Kommande möten 

a) Styrelsemöte Teams 23 jan kl. 20-21:30 

b) Förbundssårsmöte 9 april 2022 

 

Sekreterare 

Cenneth Åhlund 

 

 

Ordförande  Justeringsperson 

Carina Olsson  Kåre Nordström 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

.      
Bilaga 1 .     
2021-12-19      
      
      
Hedersmedalj i 

Silver: Torsten Hultgren, Sundsv/Ortvikens BK  
      
STORA BÅGSKYTTARS MÄRKE    
      
Nr 162 Mikael Anderle, BSK Sturarna    
       
      
      
SVENSKA REKORD Poäng Namn/Klubb Plats 

            

2021-06-19 CEH 

SBF kortrond/36 

pilar/50 m 356 Linus Olsson, BK Gripen Skurup 

2021-10-10 IMH SBF 18 m/60 pilar 560 

Brian Pedersen, Katrineholms 

BK Skurup 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

Bilaga 2 

Motion till Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2022 

Utred kriterierna för OS-uttagningar 

Vi är flera specialidrottsförbund som genom egna analyser och även efter konsultation av 

experter i våra egna idrotter ser det som angeläget att se över kriterierna för uttagningar till 

OS. Bakgrunden är att Sverige skiljer sig mot många andra länder där det är den enskilda 

idrottens internationella uttagningskriterier som är styrande. 

Det är vårt förslag att Sveriges Olympiska Kommitté tillsätter en utredningsgrupp i ämnet och 

att det är ett tydligt deltagande från de olympiska specialidrottsförbunden i utredningsarbetet. 

Därför var det mycket positivt att SOK på sitt möte digitala informationsmöte den 7 december 

i år meddelade att styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till årsmötet 2022 om en 

översyn av uttagningskriterierna. Efter noggrant övervägande har vi emellertid beslutat oss för 

att ändå skriva en motion för att framlägga viktiga aspekter om den kommande översynen. 

Vi som undertecknar denna motion anser att utredningen ska få i uppdrag att lägga fram ett 

konkret förslag i god tid före årsmötet 2023. 

Det finns anledning att utvärdera hur topp-åtta kriterierna respektive framtidskriteriet 

fungerat. Vidare är det viktigt att analysera hur andra länder hanterar uttagningskriterierna och 

utvärdera deras system samt titta på olika aspekter om vad det skulle innebära om Sverige har 

principen att följa de enskilda idrotternas internationella kriterier för uttagning. De 

internationella kriterierna inom varje idrott är idag på en hög nivå.  

I utredningen ska det beaktas olika perspektiv, idrottsliga, ekonomiska och politiska. 

Sveriges deltagande i olympiska spel stöttas med statliga medel. Av lagen (1995:361) om 

överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund och den 

kompletterande förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet framgår syftet 

med detta statsbidrag – som regeringen uppdragit åt Riksidrottsförbundet att i myndighets 

ställe fördela inom idrottsrörelsen, inklusive till Sveriges Olympiska Kommitté. Det formella 

riktlinjerna för statsstödet är viktigt att beakta i analysen av rimliga uttagningsprinciper för 

deltagande på OS.  

Sveriges Olympiska Kommitté citerar på sin hemsida Pierre de Coubertin och skriver om den 

olympiska rörelsens mål:  ”att bidra till att bygga en bättre värld genom idrott.” Då har vi inte 

råd att släcka många individers och lags olympiska drömmar. Som ovan nämnts så bidrar 

staten med ekonomiska medel för att möjliggöra deltagandet i olympiska spel och det är 

viktigt att SOK:s målsättning om att bidra till en bättre värld rimmar med samhället syn på att 

möjliggöra för män och kvinnor att kunna uppfylla sina olympiska drömmar. 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

Vi yrkar att  

Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK):  

att omgående tillsätta en utredningsgrupp för att utreda lämpliga kriterier för kommitténs OS-

uttagningar, och i vilken grupp specialidrottsförbunden ska vara tydligt representerade. 

att utredningen ska beakta olika perspektiv såsom idrottsliga, ekonomiska och politiska 

inklusive svenska idrottsrörelsens värdegrund, syfte och strategi och syftet med tilldelning av 

statsmedel till idrottsrörelsen. 

att utredningen ska redovisa sitt uppdrag i god tid inför årsmötet 2023. 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2021-12-19 kl. 20:00-21:40 


Plats: Teams 


Kallade:        Ann-Sofie Wredendal (AW), Kåre Nordström (KN), Rolf Volungholen (RV), 


Carina Olsson (CO), Jessica Larsson (JL) och Emil Arnesson (EA), Cenneth 


Åhlund (CÅ/GS), Cecilia Blomberg (CB) samt Susanne Lundgren (SL) 


Valbered. Fredrik Rudin (FR), ordf. valberedning  


Frånvarande: Magnus Carlsson (MC)  


 


§21–133 Mötets öppnande och inledning 


 Carina Olsson inleder mötet  


 


§21–134  Val av mötesordförande och mötessekreterare  


 Carina Olsson ordförande och Cenneth Åhlund sekreterare  


                 


§21–135  Val av protokolljusterare 


 Kåre Nordström   


 


§21–136  Fastställande av dagordning 


 Ok 


 


§21–137 Kanslirapporter     


a) Ekonomi, prognosen visar fortsatt ett positivt resultat (budget -1 MSEK)  


b) Bokslut, beslutar att del av GS lönekostnader mm ska läggas på 


verksamhetsområdena B&U, Para och Vuxen 


c) Nya föreningar godkänns enligt följande Föreningen horseback Archery 


Sydryttarna samt Stånga IF  


d) Utmärkelser och svenska rekord fastställs enligt bilaga 


 


§21–138 Övriga ärenden 


a) Genomgång av strategisk plan och verksamhetsplan, beslutar publicera på 


hemsida efter ytterligare genomläsning 


b) CÅ rapporterar om resultat av återstartsenkäten, visar på bra inflöde, brits på 


ledare och tränare samt behov av medel för trivsel- och ”behålla”-åtgärder. 


Beslutar att starta upp ”Handslaget 2.0” (friare medel med lägre styrning) 


c) Beslutar att använda den digitala domarutbildningen del 1 ”Domare i 


förening” för att uppdatera och förlänga respektive domares licens. 


d) Beslutar att utse Leo Pettersson, Järnvägen respektive Daniel Strömberg 


Håkans, Kil till Årets bågskyttar 2021. 


e) CO informerar om WA:S nya internationella licens vilken kommer kosta 


förbundets elitverksamhet ungefär 1000 kr/landslagsskytt. 


f) Beslutar ställa oss bakom den gemensamma motionen till SOK enligt bilaga 


2 


g) AW rapporterar om att Beridet SM kommer avgöras på Bro Galopp 1–2/8


   







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


 


§21–139 Reflektion      


 Bordet runt med presentationsrunda och reflektion på mötet. 


 


§21–140  Kommande möten 


a) Styrelsemöte Teams 23 jan kl. 20-21:30 


b) Förbundssårsmöte 9 april 2022 


 


Sekreterare 


Cenneth Åhlund 


 


 


Ordförande  Justeringsperson 


Carina Olsson  Kåre Nordström 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


.      
Bilaga 1 .     
2021-12-19      
      
      
Hedersmedalj i 


Silver: Torsten Hultgren, Sundsv/Ortvikens BK  
      
STORA BÅGSKYTTARS MÄRKE    
      
Nr 162 Mikael Anderle, BSK Sturarna    
       
      
      
SVENSKA REKORD Poäng Namn/Klubb Plats 


            


2021-06-19 CEH 


SBF kortrond/36 


pilar/50 m 356 Linus Olsson, BK Gripen Skurup 


2021-10-10 IMH SBF 18 m/60 pilar 560 


Brian Pedersen, Katrineholms 


BK Skurup 


            


            


       
            


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


 


Bilaga 2 


Motion till Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte 2022 


Utred kriterierna för OS-uttagningar 


Vi är flera specialidrottsförbund som genom egna analyser och även efter konsultation av 


experter i våra egna idrotter ser det som angeläget att se över kriterierna för uttagningar till 


OS. Bakgrunden är att Sverige skiljer sig mot många andra länder där det är den enskilda 


idrottens internationella uttagningskriterier som är styrande. 


Det är vårt förslag att Sveriges Olympiska Kommitté tillsätter en utredningsgrupp i ämnet och 


att det är ett tydligt deltagande från de olympiska specialidrottsförbunden i utredningsarbetet. 


Därför var det mycket positivt att SOK på sitt möte digitala informationsmöte den 7 december 


i år meddelade att styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till årsmötet 2022 om en 


översyn av uttagningskriterierna. Efter noggrant övervägande har vi emellertid beslutat oss för 


att ändå skriva en motion för att framlägga viktiga aspekter om den kommande översynen. 


Vi som undertecknar denna motion anser att utredningen ska få i uppdrag att lägga fram ett 


konkret förslag i god tid före årsmötet 2023. 


Det finns anledning att utvärdera hur topp-åtta kriterierna respektive framtidskriteriet 


fungerat. Vidare är det viktigt att analysera hur andra länder hanterar uttagningskriterierna och 


utvärdera deras system samt titta på olika aspekter om vad det skulle innebära om Sverige har 


principen att följa de enskilda idrotternas internationella kriterier för uttagning. De 


internationella kriterierna inom varje idrott är idag på en hög nivå.  


I utredningen ska det beaktas olika perspektiv, idrottsliga, ekonomiska och politiska. 


Sveriges deltagande i olympiska spel stöttas med statliga medel. Av lagen (1995:361) om 


överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund och den 


kompletterande förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet framgår syftet 


med detta statsbidrag – som regeringen uppdragit åt Riksidrottsförbundet att i myndighets 


ställe fördela inom idrottsrörelsen, inklusive till Sveriges Olympiska Kommitté. Det formella 


riktlinjerna för statsstödet är viktigt att beakta i analysen av rimliga uttagningsprinciper för 


deltagande på OS.  


Sveriges Olympiska Kommitté citerar på sin hemsida Pierre de Coubertin och skriver om den 


olympiska rörelsens mål:  ”att bidra till att bygga en bättre värld genom idrott.” Då har vi inte 


råd att släcka många individers och lags olympiska drömmar. Som ovan nämnts så bidrar 


staten med ekonomiska medel för att möjliggöra deltagandet i olympiska spel och det är 


viktigt att SOK:s målsättning om att bidra till en bättre värld rimmar med samhället syn på att 


möjliggöra för män och kvinnor att kunna uppfylla sina olympiska drömmar. 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


 


Vi yrkar att  


Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK):  


att omgående tillsätta en utredningsgrupp för att utreda lämpliga kriterier för kommitténs OS-


uttagningar, och i vilken grupp specialidrottsförbunden ska vara tydligt representerade. 


att utredningen ska beakta olika perspektiv såsom idrottsliga, ekonomiska och politiska 


inklusive svenska idrottsrörelsens värdegrund, syfte och strategi och syftet med tilldelning av 


statsmedel till idrottsrörelsen. 


att utredningen ska redovisa sitt uppdrag i god tid inför årsmötet 2023. 
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