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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets konstituerande 

styrelsemöte. 

Tid  2017-05-18..19, kl. 18:00..11:00 

Plats  Hotell Klarälven, Karlstad 

Närvarande Bo Palm, ordf, , Kurt Lundgren, Ellinor Ryrå, Ann-Sofie 

Wredendal, Jessika Larsson, Gullimar Åkerlund, Rolf 

Volungholen och Cenneth Åhlund 

 

 Förhindrad att närvara var men med på per tfn-konferens var, från 

inledning till angiven § nedan, PeO Gunnars, Magnus Carlsson 

och Susanne Lundgren 

   

   

§17-4 Öppnande  

Ordföranden Bo Palm hälsar välkommen  

 

§17-45 Val av sekreterare 

 Cenneth Åhlund 

 

§17-46 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rolf 

Volungholen 

  

§17-47 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

       
§17-48 Konstituering   

Beslutar att utse 

 

a) Ordförande är ekonomiansvarig 

b) Vice ordförande Marknad/info, Styrelsens representant i 

Sportkommittéen, Magnus Carlsson 

c) Utbildningsansvarig, Peo Gunnars 

d) Distrikt och föreningsutveckling, Rolf Volungholen och Ann-

Sofie Wredendal 

e) Ungdomsansvarig samt ansvarig för jämställdhetsfrågor, 

Susanne Lundgren 
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f) Ungdomsansvarig samt ansvarig för NUM, Ellinor Ryrå 

Ellinor och Susanne fortsätter att jobba ihop om 

ungdomsfrågorna men har också sina egna ansvarsområden    

g) Stadgar och bestämmelser samt domare Jessica Larsson 

h) Tävlingar Kurt Lundgren 

i) Kommittéer, som enligt tidigare beslut ska vara minst 40-60 i 

könsfördelning i respektive kommitté  

Framtidskommitté Bo Palm 

Tävlingskommitté Kurt Lundgren 

Utbildningskommitté Peo Gunnars 

NUM-kommitté Ellinor Ryrå 

Utvecklingskommitté Rolf Volungholen 

Regel-/domarutbildningskommitté. Kommitté Jessica Larsson 

Ungdomskommitté bredd/elit Susanne Lundgren 

Informationskommitté Magnus Carlsson. 

Kommitté för Beridet bågskytte Ann-Sofie Wredendal 

 

§17-49 Adjungering och ansvar 

a)  Cenneth Åhlund adjungeras till styrelsen som sekreterare. 

b)  Den som fackklubben på kansliet utser adjungeras som 

personalrepresentant vid behov. 

c)  Arbetsutskott, ordf, vice ordf, regelansvarig och 

generalsekreterare 

d)  Bo Palm utses till personalansvarig 

e)  Bo Palm utses till ansvarig utgivare för Tidskriften Bågskytten 

och hemsidan 

 f)  Ordförande bereds tillträde till sammankomster i kommittéer 

g)  Ordförande representerar SBF vid olika nationella och 

internationella evenemang. Såsom SM och generella konferenser 

såsom RIM och SOK samt då särskilda kallelser skickas till 

ordförande. Ordförande representerar även internationellt då WA 

och WAE har sina mästerskap och kongresser. Vice ordförande 

ersätter då ordförande får förhinder. Ungdomsansvariga, utöver 

ordförande och GS, representerar SBF vid NUM, WAN samt JSM. 

GS representerar SBF vid behov.  

h)  Enskild styrelseledamot äger rätt att följa ett internationellt 

uppdrag per mandatperiod vid lämpligt tillfälle.  

i)  Valberedningens ordförande kallas till alla fysiska möten och 

kallar i sin tur övriga valberedningsledamöter då valberedningen 

bedömer att det är lämpligt med deltagande. 
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§17-50 Teckningsrätt   

a)  Ordförande, Bo Palm, utses till firmatecknare, avtal, kontrakt 

och vissa förbundsofficiella brev. 

b)  Ekonomiansvarig - Postgiro, Bankgiro bankkonto samt att 

kvittera försändelser. 

c)  Cenneth Åhlund, utses till firmatecknare, Postgiro, Bankgiro 

och bankkonto,  förbundsofficiella brev samt att kvittera 

försändelser 

d)  Gullimar Åkerlund, Postgiro, Bankgiro och bankkonto samt att  

kvittera försändelser 

e) Berörda konton enligt ovan är: 

xxx xxxx 

f)  Övrigt - Varje ledamot och anställd undertecknar skrivelser för 

egen förvaltning och löpande verksamhet 

 

§17-51 Attest och godkännande 

a) Ordföranden och/eller Generalsekreteraren - Attesterar 

samtliga verifikationer, utom sina egna, som attesteras av 

antingen den motsatte eller vice ordförande samt 

löneutbetalningen(per mail) 

b) Vice ordföranden - Attesterar vid behov ordförandens 

verifikationer  

c) Samtliga - Var och en godkänner verifikat inom egen 

förvaltning 

d) Verifikationer hanteras enligt instruktion. 

e) Bankkort, kopplat till SBF, anskaffas vid behov 

f) Utlägg redovisas till GS i god tid för utbetalning runt den 25:e 

per månad 

§17-52 Arbetsformer  

a) Fysiska styrelsemöten samt styrelsemöten per telefon 

b) Enskild ledamot kan vid behov delta i möte via ex Skype vid 

enskilda frågor 

c) Enklare beslut via e-posthantering för senare protokollering 

c)   Utvecklings- och beredningsgrupper skall användas vid behov 

d)   Dator kan kvitteras ut för ordinarie ledamot, avskrivningstid 3 

år. 

e)   Förbundskavaj och övriga förbundskläder inhandlas av 

ledamot vid behov 

 

§17-53 Verksamhetsplan   
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Uppdateras vid behov 

 

§17-54 Övriga frågor  

Arvodet om 50 000 kronor fördelas enligt följande: 

Samtliga ledamöter erhåller ett mötesarvode på 500 kronor per 

bevistad sammankomst. Gäller endast fysiska möten.  

Förtroendevalda i AU erhåller 500 kronor per bevistad 

sammankomst. Vidare erhåller ordförande ett fast arvode på 3 000 

kronor medan övriga ledamöter erhåller ett fast arvode på 1 000 

kronor.  

 Resterande arvode används till att finansiera det årliga julbordet.   

§17-55 Nästa möte  

Ordinarie styrelsemöten 22-23/9 i Kista, 1-2/12 i 

Stockholmsområdet, 27-28/1 i Borlänge och 20-21/4 i Jönköping.  

Personalmöte 2/12 i samband med styrelsemötet 

Förbundsstämma för 2018 den 22/4 i Jönköping.  

 

§17-56 Frågor uppkomna på förbundsstämman att hantera 

a) Rösträtten vid förbundsstämman för distrikten. Styrelsen 

beslutar att sammankalla en extra förbundsstämma den 23/9 i 

Kista kl 9:00 för att besluta om framtida rösträttsberäkning. 

Förbundsstyrelsen diskuterade och jämförde de 13 olika 

förslag som finns beräknade, se bilaga och på hemsidan. 

Beslutar att liggande beräkningssystem för rösträtten blir 

styrelsens förslag till beslut. 

b) Tidskriften Bågskytten, styrelsen diskuterade stämmans beslut 

om att tidskriften skulle övergår till digital form. Undersökning 

i grannförbund och andra svenska SF visar att det inte är en 

framkomlig väg varför ett inriktningsbeslut tas som innebär att 

AU får i uppdrag att starta en MBL-förhandling. 

 

Magnus Carlsson samt Susanne Lundgren går därefter ur mötet 

 

§17-57 Kansliet 

  Nya föreningar beslutades inträde enligt bilaga 

§17-58 Övriga frågor 

a) Beslutar att bevilja bidrag från Södergrens minnesfond till Isak 

Carlsson, Mikael Danielsson och Cheryl Loorentz med 3000 kr 

var för medverkan på Universiaden i Taiwan i augusti. 

Kansliet ges i uppdrag att också utbetala samma bidrag till 

övriga som söker för just detta uppdrag. Styrelsen ser detta 

som ett engångsbeslut utan prejudicering för framtiden. 
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Medverkan på liknande tävlingar måste finna annan 

finansiering i framtiden. 

 

PeO Gunnars går ur mötet 

 

b) Idrottbrevet-kort information om detta brev, utsänt av en 

nybildad organisation, syftet lovvärt men innehåller en del 

felaktigheter. Kommande Riksidrottsmöte(RIM) har ärenden 

att hantera som också rör samma område, hur man ska hantera 

kränkningar, sexuella och andra, inom idrotten varför SBF i 

dagsläget inte gör avsteg från de rekommendationer som RF 

ger oss. 

c) Genomgång av motioner mm inför RIM, där framförallt en 

punkt är intressant, den om nya förbunds inträde och den 

föreslagna utredningen om regelverket som idag stänger ute 

nya SF men håller kvar SF som inte skulle klara måtten idag. 

Det kan få konsekvenser även för oss om utredningen kommer 

fram till att vi är för små för att verka på egen hand. GS 

rekommenderar att ”älska tillväxt” om vi ska säkerställa vårt 

oberoende. 

d) Landslagskläder, hittillsvarande sponsring, på flera landslag, 

har upphört varför SK frågar hur det ska hanteras. Beslutar att 

SK själva bestämmer hur de finansierar framtida 

landslagskläder och hur dessa ska utformas. 

e) Fråga har uppkommit om Förbundskapten för compound, en 

manlig intressent har anmält sitt intresse. Styrelsen 

rekommenderar SK att tacka nej då dagens SK behöver 

kvinnliga ledamöter(40-60 i alla kommittéer) och då bör hålla 

platsen vakant tills detta fyllts. 

f) Fråga har inkommit om informationsbrister från 

Juniorlandslagets ledning, SK får i uppdrag att förbättra detta. 

g) PDF-resultat, beslutar att åter samla PDF-resultat på hemsidan 

från de arrangörer som skickar in dessa. Resultatdatabasen 

kommer framåt att innehålla funktion för att detta kan ske i 

denna. 

h) Utläggsredovisning skall ske på avsedd excel-blankett och 

skickas per post, underskrivet med originalkvitton snarast efter 

uppdrag. 

i) Frågan om nya jaktfigurer, beslutar att det är inget som SBF 

vare sig behöver besluta om eller uppmuntra, det finns 

tillräckligt med figurer att välja på och extra ringar har tagits 

fram för de som saknar dessa i gamla tryck. Fokus bör ligga på 
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att framledes säkra att det finns arrangör för Jakt-SM då det 

fortfarande drar 300 bågskyttar, beroende på var i Sverige det 

arrangeras. Medan små nationella tävlingar inte verkar 

attraktiva. 

   

   

 

§17-59 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

 

Karlstad 2017-05-19 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   

  

 

 

Justeras: Rolf Volungholen Bo Palm, ordf 

 

Detta är en kopia på justerat original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Kommentar angående Röstlängdutredningen vid SBF möten inför extra SBF-

stämma: 

Nuvarande röstlängd enligt SBF’s stadgar. 

SDF’en är röstombud för sina respektive föreningar 
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§ 19 Rösträtt  
Vid SBF-stämman äger SDF utöva rösträtt med en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar i distriktets röstberättigade föreningar, 

vilka den 31 mars, föregående år, har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter, dock högst tio röster. (1-100 = 1 röst, 101-200 = 2 

röster o s v.)  

Det åligger SBF-styrelsen att upprätta röstlängd för SBF-stämman att gälla för tiden den 1 april - 31 mars. 

Röstlängden är makten i SBF. Om röstbegränsningen på 10 röster ändras eller 

tas bort ändras maktbalansen i röstlängden till fördel för de stora distrikten som 

inkluderar storstäderna. Om vi vill engagera hela ” bågskytte Sverige” och ha 

engagerade föreningar och distrikt från syd till norr, är detta fel väg och gå.  

Se eget excelark för olika kalkylerade alternativ.  Procenten i sista kolumn vid 

varje alternativ uttrycker den relativa maktbalansen. Ett SDF’s procent som är 

större vid ett alternativ borde SDF’et ifråga tillstyrka. Ett SDF’s procent som 

reduceras borde SDF’et ifråga avstyrka. Det som något distrikt vinner är det ju 

andra distrikt som förlorar. 

Ändring av röstlängden skall ske med 2/3 flertal med nuvarande röstlängd. Det 

kan vara   

Utredningens slutsats och SBF styrelsens förslag är att behålla nuvarande enkla 

röstlängd med sin röstbegränsning är i konsensus med SBF vision! 

 

Mvh Kurt & Rolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

   Godkännande av Klubb 
 

   Klubb:  1470-10, Ekerö IK, Bågskyttesektion 

  ?   
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  ?   

Mail: kansli@ekeroik.com    

  
 

  

Org.nr: 815200-6642   

Distriktsförbund: Östra Svealands Bågskytteförbund 

Distrikt: Stockholms Idrottsförbund   

Kommun: Ekerö   

Inträde: .2017-04-28   

   Klubb:  52701-10, Sala Bågskyttegille 

  c/o Pierre Larsson   

  Emausgatan 7B   

  733 33 SALA   

      

Mail: pierre.larsson@gmail.com    

  
 

  

Org.nr: 802508-6268   

Distriktsförbund: Västra Svealands Bågskytteförbund 

Distrikt:     

Kommun: Sala   

Inträde: .2017-05-11   

      

   Klubb:  52700-10, Tjörns Bågskytteklubb 

      

  Svanvik 196   

  471 70 HÖVIKSNÄS   

      

Mail: malin.nilsson72@hotmail.com  

  
 

  

Org.nr: 802508-1558   

Distriktsförbund: Västkustens BF   

Distrikt:     

Kommun: Tjörn   

Inträde: .2017-05-11   
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