
  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets ordinarie styrelsemöte  

Tid: 2018-01-26 kl 18.00 –01-27 kl 13.00 

Plats: Gripsholms Värdshus, Mariefred 

Närvarande: Kurt Lundgren, Rolf Volungholen, Peo Gunnars, Jessica Larsson, Bo Palm och Cenneth Åhlund,  

 

Anm. förhinder: Magnus Carlsson, Ellinor Ryrå, Ann-Sofie Wredendal och Susanne Lundgren 

 

Valberedningen stundtals närvarande genom Andreas Persson, Camilla Åhlund samt Fredrik Rudin. 

 

§18-01 Mötets öppnande och inledning 

 

§18-02 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Bo Palm och Cenneth Åhlund 
    

§18-03 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Kurt Lundgren          

 

§18-04 Fastställande av dagordning  

Godkändes, inkl. tillägg 

 

§18-05 Fastställande av föregående protokoll 

Fastställdes och lades till handlingarna 

 

§18-06 Ekonomi       

a)Uppföljning 2017 bokslutet kommer ge ett visst överskott, ca 50000 kr 



b)Budget 2018, inte klart ännu pga. ej ännu godkänd plan för Idrottslyftet, visar f.n. på ett underskott om ca 360000 kr. Budget 

fastställs per email så snart som möjligt 

 

§18-07 Kanslifrågor      

 a) Svenska rekord godkändes enligt bilaga 

 b) Utmärkelser godkändes enligt bilaga  

 c) Klas Lundin-medaljer till Skellefteå är överlämnade av Gullimar på klubbens firande 9 dec. 2017 

d) Skrivelse angående differentierade anmälningsavgifter, har besvarats av Bo Palm med att det är ingenting som förbundsstyrelsen 

kommer agera på.                   

 e) Beslutar ändra förbundets säte till Nykvarn pga behov av adressändring till Blåbärsvägen 3, 15531 NYKVARN 

  

    

§18-08 Bordlagda frågor 

a) Reklam på hemsidan, begränsat utrymme, Cenneth kontaktar de annonsörer som främst medverkat i tidskriften om de är 

intresserade      

b) Återbruk av vandringspriser, Kurt Lundgren och Gullimar ges i uppdrag att undersöka vilka som kan komma till användning 

  

 

§18-09 Rapporter mm      

a) Rapport från respektive ledamots arbetskommitté, flera är igång andra saknar folk och söker fortfarande lämpliga personer. 

Framtids-, sport- och regelkommittén har nyligen haft möte och arbetet flyter på bra i dessa kommittéer 

b) PeO Gunnars redogör för läget med Gyllene Tråden, som hade en bra träff för tester i mitten på december i Falun/Borlänge, där 

nu arbetet pågår att putsa på den kravprofil och utvecklingstrappa som sedan blir den officiella under ledning av Carina Olsson och 

Tomas Johansson i en arbetsgrupp tillsammans med Tommy Flink, Elin Kättström, Peo Gunnars, Göran Bjerendal, Conny Wallon, 

Gullimar Åkerlund och Cenneth Åhlund              

c) Kurt Lundgren rapporterar om Klassikern för 2017, 116 personer har erövrat den, ett ganska normalt resultat, samt nio personer 

som har klarat Guldklassikern. 

d) Alla SM 2018 är klara för 2018 men kommande år ser flera luckor och arbetet måste igång med att leta arrangörer. 

e) Verksamhetsberättelsen saknar ännu några bidrag men kommer bli klar i tid. 

f) Jessica Larsson redogör för regelkommitténs svar på inkomna motioner och styrelsens propositioner. Styrelsen avgav sina 

yttranden. Några propositioner återstår att ta fram. Jessica leder det arbetet. 

 



Nattvila 

 

g) Fortsättning punkt f) 

h) Bo Palm rapporterar från personalmötet 4 dec, där utöver sedvanliga lönesamtal också påtalades behovet av ett mer ekonomiskt 

resande, både för personal och styrelse där så är möjligt. 

i) Frågan, mäklare som önskade söka bättre avtal för SBF, om försäkringen gjorde att Folksam återkom med ett avtalsförslag som 

innebar en sänkt kostnad med 25000kr, vi stannar kvar hos Folksam då det är en mycket förmånlig försäkring på alla vis 

j) Till NBU/WAN-mötet i Oslo,  utses Bo Palm, Ellinor Ryrå, Jessica Larsson samt Zara Martén som representanter, beslutar också 

att uppvakta Norges avgående GS Morten Willman, med en present. 

k) Alkoholpolicyn beslutas ändras så att SBF inte längre står för kostnaden av eventuell måltidsdryck, vid möten och dylikt 

förutom vid representation där så befinns lämpligt. 

 

 

§18-10 Nya frågor 

a) Utser Årets ledare genom enhälliga beslut: Årets unga ledare, Ellinor Lindkvist, Nykvarn, Årets manliga ledare, Andreas 

Persson, Kungälv samt årets Kvinnliga ledare, Petra Gingborn, Nykvarn. Få nominerade för 2017. 

b) Kurt Lundgren föreslås till mötesordförande vid Förbundsårsmötet/stämman 

c) Program för årsmöteskonferens föreslås innehålla, propositioner och motioner, strategiska planen, Idrottlyftets utvecklingsplan 

samt Kravprofilen för OS 

d) Från 2019 kommer Beridet bågskytte använda samma avgifter för tävlingssanktion som övriga grenar 

e) Beslutar att stödja 3D-EM med 55000 kr för att täcka kostnaden för Web-TV(WAE) samt 50% av Ianseo-kostnaden(WAE) 

f) Beslutar att bidra med 5000 kr till Stockamöllans IF för web-TV vid inomhus-SM för seniorer. 

g) Bo Palm informerar om behovet av mer effektiva möten som är mer beredda innan och därmed möjliggörs kortare möten och 

även tfn-möten. 

h) Cenneth informerar om behovet av en rekonstruering av mail-systemet, Bengt Idéhn kontaktas i frågan 

i) Cenneth informerar om den kommande Ianseo-utbildningen på avancerad nivå som kommer genomföras 15-16 april mha 

Matteo Pisani(WA:s IT-chef), bokförs som Idrottslyftprojekt 

j) Cenneth informerar om den nationella tränarkonferens som genomförs i Visby 29-30 sep. Rolf Volungholen återkommer om de 

regionala konferenserna för förenings- och distriktsutveckling som kommer i genomföras i höst 

k) Cenneth informerar om den ungdomsutbildning som kommer genomföras på Bosön 4-6 april, även det ett Idrottslyftsprojekt 

l) Beslutar att Bo Palm köper in en bättre laser-skrivare(som klarar WAE:s krav, efter 3D-EM lokaliseras denna i 

Nykvarnskansliet 



m) Efter stor efterfrågan ombeds Gullimar Åkerlund ta fram en tävlingskalender med foton även för 2018 å det snaraste. 

 

§18-11 Kommande möten  

 20-21 april Jönköping 

21 april konferens 

22 april Förbundsårsmöte 

22 april Konstituerande styrelsemöte 

28-29 september Styrelsemöte Visby 

 

§18-12 Avslutning Ordf. tackade för dagens möte och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

Vid Protokollet: 

 

 

 

Cenneth Åhlund 

 

 

 

 

 

 

Justeras:    Ordf. 

 

 

 

 

Kurt Lundgren   Bo Palm 



 

Hedersmedalj i SILVER:  Susanne Lundgren, Timrå AIF    

       

Förtjänstplakett i SILVER:  Eva Aronsson, Timrå AIF    

  Jan-Olov Arnonsson, Timrå AIF    

  Jessica Östman, Timrå AIF    

  Stefan Lindholm, Timrå AIF    

      

      

SVENSKA REKORD   Poäng Namn/Klubb Plats 

      

2018-12-14 HL50 SBF 18 m/30 pil 280 Yngve Malmström, Södertälje BF Södertälje 

2018-12-14 DL16 SBF 18 m/30 pil 238 Tova Strååt, Uppl/Väsby BF Södertälje 

2018-12-16 HC16 SBF 18 m/30 pil 296 Carl John Bengtsson, Karlstads BK Hallsberg 

2018-12-16 DC16 SBF 18 m/30 pil 285 Caroline Käck, Järnvägens BF Hallsberg 

2018-12-26 HI60 SBF 18 m/60 pil 503 Stig Svensson, Skövde BK Grästorp 

2018-12-31 HI60 SBF 18 m/30 pil 249 Roland Bexander, BK Fiskgjusen Nykvarn 

2018-12-31 DIE SBF 18 m/30 pil 234 Kaarina Saviluoto, Nykvarns BK Nykvarn 

2018-12-31 DI50 SBF 18 m/30 pil 234 Kaarina Saviluoto, Nykvarns BK Nykvarn 

2018-01-06 HB60 SBF 18 m/30 pil 269 Håkan Andersson, BS Kungsbacka Oskarshamn 

2018-01-20 HIE SBF 18 m/60 pil 520 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

2018-01-20 HI50 SBF 18 m/60 pil 520 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 

      

      

SVENSKA LAGREKORD   Poäng Namn/Klubb Plats 

       

      

2018-12-31 HLE, 18 m/40 cm/ 90 pil SÖDERTÄLJE BF 786 Yngve Malmström Nykvarn 

       Vagard Hölaas  

        Lars Sjögren      

   


