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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2022-01-23 kl. 20:00-21:40 

Plats: Teams 

Kallade:        Magnus Carlsson (MC) Kåre Nordström (KN), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Jessica Larsson (JL), Emil Arnesson 

(EA), Cenneth Åhlund (CÅ/GS) och Cecilia Blomberg adjungerad (CB)  

Frånvarande: Ann-Sofie Wredendal (AW) och samt Susanne Lundgren (SL) 

 

§22–01 Mötets öppnande och inledning 

 Carina Olsson inleder mötet  

 

§22–02  Val av mötesordförande och mötessekreterare  

 Carina Olsson ordförande och Cenneth Åhlund sekreterare  

                 

§22–03  Val av protokolljusterare 

 Rolf Volungholen   

 

§22–04  Fastställande av dagordning 

 Ok 

 

§22–05 Kanslirapporter     

a) Beslutar godkänna det preliminära bokslutet (se bilaga 1) 

b) Beslutar godkänna Budget med ett negativt resultat på 1,2 mkr, vilket kan förändras med sena besked från RF till det bättre 

c) Beslutar godkänna Haninge Bågskytteförening intagen som ny förening  

 

§22–06 Övriga ärenden 

a) CO och RV redogör för tänkt ny styrning av förbundet, beslut tas på nästkommande styrelsemöte. Vilka kommittéer ska 

stämman välja, och vems ansvar? Stadgeändringar krävs. 

 C
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

b) JL redogör för arbetet med uppdateringen och säkringen av regelboken, där stadgarna, bok 3, 4 och 6 är klara för publicering 

c) Beslutar att förlänga tiden för nominering av Årets Ledare 2021 då lågt intresse visats 

d) Återremitterar frågan om milersättning för anställda och styrelse, CO frågar bestraffningsnämnden om de i sin roll kan hantera 

ersättningar för styrelsen. CÅ/GS noterar att ersättning till anställda sköts av personalansvarig(ordförande) 

e) Beslutar ge GS förtroendet att snarast upphandla ny hemsida i samråd med EA, KN och RV.  

f) CO redogör för de intervjuer hon genomfört med styrelseledamöterna(bilaga2)   

 

§22–07 Reflektion      

 Bordet runt med presentationsrunda och reflektion på mötet. 

 

§22–08  Kommande möten 

a) Styrelsemöte Teams 20 feb kl. 20-21:30 

b) Distriktsordförandemöte 27 feb kl. 20-21:30 

c) Förbundssårsmöte Teams 9 april kl. 13 

 

Sekreterare 

Cenneth Åhlund 

 

 

Ordförande  Justeringsperson 

Carina Olsson  Rolf Volungholen 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 Preliminärt bokslut (innan revision) 
        

SVENSKA BÅGSKYTTE FÖRBUNDET       

Organisationsnr: 802000-5065       

Årsbokslut för 2021       

        

  Not Period  Period  Period 

 Resultaträkning  2021-01-01..12-31  2020-01-01..12-31  2019-01-01..12-31 
        

 Förbundets  Intäkter       

 Nettoomsättning 1 835,186 kr  815,265 kr  1,747,100 kr 

 Offentligrättsliga bidrag  2 4,225,000 kr  4,163,000 kr  3,325,733 kr 

 Gåvor/Sponsring/övriga bidrag 3 602,287 kr  922,288 kr  744,199 kr 

 Administrativa intäkter  7,306 kr  12,828 kr  16,067 kr 

 Medlemsavgifter   566,800 kr  561,205 kr  555,560 kr 

 S:a Förbundets intäkter  6,236,579 kr  6,474,586 kr  6,388,659 kr 

        

 Förbundets  Kostnader       

 Direkta Kostnader (Elit)  -2,826,701 kr  -516,627 kr  -2,799,134 kr 

 Övriga externa kostnader  -714,320 kr  -1,208,382 kr  -1,373,916 kr 

 Personalkostnader  -2,910,750 kr  -2,430,152 kr  -1,836,512 kr 

 Avskrivningar   0 kr   0 kr   0 kr 

 S:a Förbundets Kostnader  -6,451,771 kr  -4,155,161 kr  -6,009,562 kr 
        

 C
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
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 Verksamhetens resultat  -215,192 kr  2,319,425 kr  379,097 kr 
        

 Resultat från Finansiella investeringar       
        

 Ränteintäkter och liknande  0 kr  3,000 kr  135 kr 

 Räntekostnader  -3,913 kr  -2,214 kr  -2,228 kr 

 S.a Resultat från Finansiella investeringar  -3,913 kr  786 kr  -2,093 kr 
        

 Resultat efter Finansiella investeringar  -219,106 kr  2,320,211 kr  377,004 kr 
        

 Bokslutsdispositioner  2,000 kr  0 kr  0 kr 
        

 Resultat efter bokslutsdispositioner  -217,106 kr  2,320,211 kr  377,004 kr 

 Skatt  0 kr  0 kr  0 kr 

           

 Årets Resultat 4 -217,106 kr  2,320,211 kr  377,004 kr 

        

        

        

        

        

 Balansräkning  2021-12-31  2020-12-31  2019-12-31 
        

 Anläggningstillgångar       

 Finansiella anläggningstillgångar       

 Andel Städa Sverige  149,000 kr  147,000 kr  144,000 kr 

 S.a Anläggningstillgångar  149,000 kr  147,000 kr  144,000 kr 
        

 Omsättningstillgångar       

 Varulagervärde  140,027 kr  127,720 kr  150,991 kr 

 C
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 Kundfordringar  32,333 kr  37,450 kr  56,325 kr 

 Övriga fordringar  556 kr  0 kr  0 kr 

 Upplupna intäkter/Förutbetalda kostnader 5 0 kr  0 kr  259,000 kr 

 Fordran Svenska Riksidrottsförbundet (Swedbank)  5,967,412 kr  5,143,922 kr  2,395,597 kr 

 S:a  Omsättningstillgångar  6,140,328 kr  5,309,092 kr  2,861,913 kr 

           

 S:a  Tillgångar  6,289,328 kr  5,456,092 kr  3,005,913 kr 

        

        

 Eget Kapital och Skulder       
        

 Eget Kapital       

 Ändamålsbestämda medel 6 3,104,291 kr  2,000,377 kr  546,478 kr 

 Kapital  2,826,127 kr  3,043,233 kr  2,175,022 kr 

 S:a  eget kapital  5,930,417 kr  5,043,610 kr  2,721,500 kr 
        

 Kortfristiga skulder       

 Upplupna kostnader 7 358,911 kr  304,796 kr  204,677 kr 

 Övriga Skulder     107,685 kr  79,735 kr 

 S:a Kortfristiga skulder  358,911 kr  412,481 kr  284,412 kr 

           

 S:a Eget kapital & Skulder  6,289,328 kr  5,456,092 kr  3,005,913 kr 

        

 

 

 

 

 

 

        

        

 C
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Bilaga 2 Styrelsearbetet 

Bra 

• Strategiska planen fungerar väl som en gemensam grund i arbetet 

• Börja känna engagemang igen 

• Mötena fungerar väl 

• Vi gör rätt saker – kanske lite mycket samtidigt 

• Bra konferens i Sthlm 

 

Mindre bra 

• Fortfarande vissa styrelseledamöter är inaktiva mellan mötena, även om inte arbetsfördelningen behöver vara jämn          

så behöver alla hjälpas åt 

• Regelkommittén är extremt viktigt och den har inte fungerar som den måste göra  

• Förankringsprocessen: Vi gör massa bra saker men vi är dåliga på att beskriva dem och kommunicera – mer dialog 

med fler även innan beslut behövs 

 

Våren 2022 

• Återstart prio 1 – når vi ut med stödet? 

• Tränarlyftet – få i gång det 

• Ungdomsledarna behöver få mer fokus 

• Kommunikation – lansering inkl. varumärkesplattform och storyline 

• Fortsätt beskriva ekonomin 

• Elitsatsning – se över hela organisationen och ev. deltidsanställa sportchef. Börja med de unga och bygg underifrån 

• Utse domarutbildare 

• Rejäl revidering av policys - arbetsgrupper 

• Få regelverkskommittén att fungera – den är central 

• Mentalträning 

• Fortsätta jobba för att bågskytte syns i idrotts-Sverige, i RF och SOK sammanhang 
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  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2022-01-23 kl. 20:00-21:40 


Plats: Teams 


Kallade:        Magnus Carlsson (MC) Kåre Nordström (KN), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Jessica Larsson (JL), Emil Arnesson 


(EA), Cenneth Åhlund (CÅ/GS) och Cecilia Blomberg adjungerad (CB)  


Frånvarande: Ann-Sofie Wredendal (AW) och samt Susanne Lundgren (SL) 


 


§22–01 Mötets öppnande och inledning 


 Carina Olsson inleder mötet  


 


§22–02  Val av mötesordförande och mötessekreterare  


 Carina Olsson ordförande och Cenneth Åhlund sekreterare  


                 


§22–03  Val av protokolljusterare 


 Rolf Volungholen   


 


§22–04  Fastställande av dagordning 


 Ok 


 


§22–05 Kanslirapporter     


a) Beslutar godkänna det preliminära bokslutet (se bilaga 1) 


b) Beslutar godkänna Budget med ett negativt resultat på 1,2 mkr, vilket kan förändras med sena besked från RF till det bättre 


c) Beslutar godkänna Haninge Bågskytteförening intagen som ny förening  


 


§22–06 Övriga ärenden 


a) CO och RV redogör för tänkt ny styrning av förbundet, beslut tas på nästkommande styrelsemöte. Vilka kommittéer ska 


stämman välja, och vems ansvar? Stadgeändringar krävs. 







  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


b) JL redogör för arbetet med uppdateringen och säkringen av regelboken, där stadgarna, bok 3, 4 och 6 är klara för publicering 


c) Beslutar att förlänga tiden för nominering av Årets Ledare 2021 då lågt intresse visats 


d) Återremitterar frågan om milersättning för anställda och styrelse, CO frågar bestraffningsnämnden om de i sin roll kan hantera 


ersättningar för styrelsen. CÅ/GS noterar att ersättning till anställda sköts av personalansvarig(ordförande) 


e) Beslutar ge GS förtroendet att snarast upphandla ny hemsida i samråd med EA, KN och RV.  


f) CO redogör för de intervjuer hon genomfört med styrelseledamöterna(bilaga2)   


 


§22–07 Reflektion      


 Bordet runt med presentationsrunda och reflektion på mötet. 


 


§22–08  Kommande möten 


a) Styrelsemöte Teams 20 feb kl. 20-21:30 


b) Distriktsordförandemöte 27 feb kl. 20-21:30 


c) Förbundssårsmöte Teams 9 april kl. 13 


 


Sekreterare 


Cenneth Åhlund 


 


 


Ordförande  Justeringsperson 


Carina Olsson  Rolf Volungholen 
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Bilaga 1 Preliminärt bokslut (innan revision) 
        


SVENSKA BÅGSKYTTE FÖRBUNDET       


Organisationsnr: 802000-5065       


Årsbokslut för 2021       


        


  Not Period  Period  Period 


 Resultaträkning  2021-01-01..12-31  2020-01-01..12-31  2019-01-01..12-31 
        


 Förbundets  Intäkter       


 Nettoomsättning 1 835,186 kr  815,265 kr  1,747,100 kr 


 Offentligrättsliga bidrag  2 4,225,000 kr  4,163,000 kr  3,325,733 kr 


 Gåvor/Sponsring/övriga bidrag 3 602,287 kr  922,288 kr  744,199 kr 


 Administrativa intäkter  7,306 kr  12,828 kr  16,067 kr 


 Medlemsavgifter   566,800 kr  561,205 kr  555,560 kr 


 S:a Förbundets intäkter  6,236,579 kr  6,474,586 kr  6,388,659 kr 


        


 Förbundets  Kostnader       


 Direkta Kostnader (Elit)  -2,826,701 kr  -516,627 kr  -2,799,134 kr 


 Övriga externa kostnader  -714,320 kr  -1,208,382 kr  -1,373,916 kr 


 Personalkostnader  -2,910,750 kr  -2,430,152 kr  -1,836,512 kr 


 Avskrivningar   0 kr   0 kr   0 kr 


 S:a Förbundets Kostnader  -6,451,771 kr  -4,155,161 kr  -6,009,562 kr 
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 Verksamhetens resultat  -215,192 kr  2,319,425 kr  379,097 kr 
        


 Resultat från Finansiella investeringar       
        


 Ränteintäkter och liknande  0 kr  3,000 kr  135 kr 


 Räntekostnader  -3,913 kr  -2,214 kr  -2,228 kr 


 S.a Resultat från Finansiella investeringar  -3,913 kr  786 kr  -2,093 kr 
        


 Resultat efter Finansiella investeringar  -219,106 kr  2,320,211 kr  377,004 kr 
        


 Bokslutsdispositioner  2,000 kr  0 kr  0 kr 
        


 Resultat efter bokslutsdispositioner  -217,106 kr  2,320,211 kr  377,004 kr 


 Skatt  0 kr  0 kr  0 kr 


           


 Årets Resultat 4 -217,106 kr  2,320,211 kr  377,004 kr 


        


        


        


        


        


 Balansräkning  2021-12-31  2020-12-31  2019-12-31 
        


 Anläggningstillgångar       


 Finansiella anläggningstillgångar       


 Andel Städa Sverige  149,000 kr  147,000 kr  144,000 kr 


 S.a Anläggningstillgångar  149,000 kr  147,000 kr  144,000 kr 
        


 Omsättningstillgångar       


 Varulagervärde  140,027 kr  127,720 kr  150,991 kr 
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 Kundfordringar  32,333 kr  37,450 kr  56,325 kr 


 Övriga fordringar  556 kr  0 kr  0 kr 


 Upplupna intäkter/Förutbetalda kostnader 5 0 kr  0 kr  259,000 kr 


 Fordran Svenska Riksidrottsförbundet (Swedbank)  5,967,412 kr  5,143,922 kr  2,395,597 kr 


 S:a  Omsättningstillgångar  6,140,328 kr  5,309,092 kr  2,861,913 kr 


           


 S:a  Tillgångar  6,289,328 kr  5,456,092 kr  3,005,913 kr 


        


        


 Eget Kapital och Skulder       
        


 Eget Kapital       


 Ändamålsbestämda medel 6 3,104,291 kr  2,000,377 kr  546,478 kr 


 Kapital  2,826,127 kr  3,043,233 kr  2,175,022 kr 


 S:a  eget kapital  5,930,417 kr  5,043,610 kr  2,721,500 kr 
        


 Kortfristiga skulder       


 Upplupna kostnader 7 358,911 kr  304,796 kr  204,677 kr 


 Övriga Skulder     107,685 kr  79,735 kr 


 S:a Kortfristiga skulder  358,911 kr  412,481 kr  284,412 kr 


           


 S:a Eget kapital & Skulder  6,289,328 kr  5,456,092 kr  3,005,913 kr 
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Bilaga 2 Styrelsearbetet 


Bra 


• Strategiska planen fungerar väl som en gemensam grund i arbetet 


• Börja känna engagemang igen 


• Mötena fungerar väl 


• Vi gör rätt saker – kanske lite mycket samtidigt 


• Bra konferens i Sthlm 


 


Mindre bra 


• Fortfarande vissa styrelseledamöter är inaktiva mellan mötena, även om inte arbetsfördelningen behöver vara jämn          


så behöver alla hjälpas åt 


• Regelkommittén är extremt viktigt och den har inte fungerar som den måste göra  


• Förankringsprocessen: Vi gör massa bra saker men vi är dåliga på att beskriva dem och kommunicera – mer dialog 


med fler även innan beslut behövs 


 


Våren 2022 


• Återstart prio 1 – når vi ut med stödet? 


• Tränarlyftet – få i gång det 


• Ungdomsledarna behöver få mer fokus 


• Kommunikation – lansering inkl. varumärkesplattform och storyline 


• Fortsätt beskriva ekonomin 


• Elitsatsning – se över hela organisationen och ev. deltidsanställa sportchef. Börja med de unga och bygg underifrån 


• Utse domarutbildare 


• Rejäl revidering av policys - arbetsgrupper 


• Få regelverkskommittén att fungera – den är central 


• Mentalträning 


• Fortsätta jobba för att bågskytte syns i idrotts-Sverige, i RF och SOK sammanhang 
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