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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 19-03-03 Start kl. 19.00 avslut kl. 20.00  

Plats: Webmöte 

Närvarande: Ellinor Ryrå (ER), Peo Gunnars (PG), Jessica Larsson(JL), Ann-Sofie Wredendal (AW), Magnus Carlsson (MC), Carina Olsson 

(CO) och Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Bo Palm(BP) och Rolf Volungholen(RV)  

Anmält förhinder: Susanne Lundgren(SL)  

  

 

§19-26 Mötets öppnande och inledning 

Vice Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet  

 

§19-27 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund 

    

§19-28 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes PeO Gunnars 

 

§19-29 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§19-30 Fastställande av föregående protokoll 

Fastställdes och lades till handlingarna.  

 

     

§19-31 Ekonomi mm inför stämman 
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a) Bokslutet visar på ett mindre negativt utfall, -20000kr, betydligt bättre än budget, främst för att Elit inte använt alla medel för ex 

Gyllene Tråden. 

   

 

 

 

§19-32 Genomgång remitterade, vilande eller bordlagda frågor 

 

Datum Ärende Besl/Info

/Disk 

Bordlagd till Ansvarig Kommentar 

2018-12-01 Rapport med förslag på åtgärder för ungdomars minskade 

tävlande, vad gör andra SF, kompletterat med utfall YJT 

2018 

B Jan 2019 

April2019 

ER/SL/CÅ  

2018-12-01 Nytt sanktionskostnadssystem tävlingar B Jan 2019 

April 2019 

BP Måste utredas mer, 

diskussion i 

tävlingskommittén  

2018-12-01 Förutsättningar för högtalarinköp/hyreslösning? B Jan 2019 

Feb 2019 

April 2019 

AW/MC Förslag inkommit, 

frågor om transport 

och skötsel mm 

kvarstår, se också 

Sports presentation 

2018-09-30 Förslag på RF-projekt att söka 2020 D  Jan 2019 

April 2019 

CÅ Först aktuellt 2020 

2018-12-01 Förslag ungdomsutbildning(KUL) B Jan 2019 

April 2019 

ER/BP/CÅ/SL/P Projektdirektiv tas 
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G fram av BP mfl. 

2018-12-01 Förslag på vägen framåt för förenings- och 

distriktsutveckling 

D Jan 2019 

Feb 2019 

April 2019 

RV  

2018-12-01 Ersättningspolicy publik B Jan 2019 

Feb 2019 

 

CO/CÅ/RV Beslutades med 

tillägg enligt 

sportkommittens 

önskemål därefter 

publicering  

2018-12-01 Sports presentation-förslag till förändringar D Jan 2019 

April 2019 

MC/CÅ/ER Se också 

ljudutrustning ovan 

2018-12-01 Regelverk egen finansiering,  D Jan 2019 

Feb 2019 

Vilande 

MC/CÅ Sportkommittén äger 

frågan 

2019-01-13 Nya rutiner för SM-arrangörer B Mars 2019 

Maj 2019 

BP  

2018-12-01 Regler för Beridet SM B Jan 2019 AW/JL Utgick, RK handhar 

2018-12-01 Inköp utrustning för Ianseo(beslut taget men inte 

verkställt) 

I Jan 2019 

Feb 2019 

CÅ Verkställs när läge 

uppkommer 
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2018-12-01 Kriterier Stor Grabb, fungerar de för Beridet, och från när B Jan 2019 GÅ/CÅ Beslutad, beräkning 

från 2016 

2018-12-01 Kriterier för regeländringar genom propositioner B Jan 2019 

Feb 2019 

JL Genomlyst, 

regelboken gäller 

2018-12-01 Nytt upplägg SM tavla B 18-Dec 2018 BP/MC Beslutad 

 

Grönmarkerade läggs som avslutade i appendix till nästa möte 

 

§19-33 Kommittéer 

JL rapporterar om lagda propositioner där styrelsen efter genomgång och diskussion tar beslut vilka förslag som kan arbetas in i 

kommande version av regelboken respektive förkastas. Se bilaga 2. Publiceras på hemsidan vad som ändrats. Motionerna, bilaga 1, 

två stycken släpps fram till stämman, med styrelsen ställningstagande, trots att motioner om regelfrågor enligt stadgarna inte ska 

förekomma där. Hur det ska hanteras framöver får Regelkommittén titta på ihop med styrelsen. 

CO rapporterar att Framtidskommittén kommer presentera delar av sitt arbete, avseende modernare styrelsearbete, för styrelsen på 

kommande styrelsemöte. 

 

 

§19-34 Övriga frågor 

a) Genomgång upplägg konferens 6-7/4 

b) ER, CO och CÅ rapporterar muntligt om det Nordiska mötet(WAN) som genomfördes 23-24 feb på Färöarna, positivt möte där 

bl.a. Island rapporterar om stora medlemsökningar, Danmark och Färöarna om god ekonomi, Norge om bra utveckling på 

juniorsidan och Finland om nystart på sin OS-satsning. 

c) BP och CÅ rapporterar om genomförd avtackning av Gullimar Åkerlund inför kommande pensionering. 
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§19-35 Kommande möten  

a) Styrelsemöte Skövde 5-6 april med fokus på ungdomsfrågor och genomgång av strategin 

b) Förbundsårsmöte/stämma Skövde 6 april 

c) Konstituerande styrelsemöte Skövde 7 april (kan bli web-möte) 

 

§19-36 Avslutning Mötesordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: PeO Gunnars    Ordf. Carina Olsson 
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Bilaga 1 

Motioner till SBF:s ordinarie årsstämma 2019 samt mindre regeländringar föreslagna av regelkommittén. 
Motion 1  
Sydöstra Götaland Bågskytteförbund 

Skogens IF 

Angående klädsel vid prisutdelning 
Förra årsmötet så fattades ett beslut om regeländring angående klädsel vid prisutdelning som säger att det endast får bäras klubbklädsel vid prisutdelning. 

Vi anser att detta är ett beslut som hämmar bågskyttesporten i Sverige och dess utveckling. 

I många sammanhang så förs idag diskussioner hur vi skall ge våra främsta skyttar möjligheter att utvecklas och att vara med och representera Sverige 

internationellt utan att de ska behöva kosta en hel del pengar, genom åren så har en hel del förslag lyfts fram från förbundshåll. Att i det läget hindra våra 

sponsrade skyttar att visa upp sig för sina sponsorer med flera blir kontraproduktivt. De skyttar som vi har i landet idag som har sponsorkontrakt bidrar på 

väldigt många sätt till sportens utveckling i Sverige, inte minst genom kunskap men också med att det finns bra material till humana priser på 

andrahandsmarknaden. 

Det finns få tillfällen för en skytt att få visa upp sig i sin sponsortröja idag, tidigare var det vid uppvärmning och vid prisutdelning och efter regeländringen är 

det bara uppvärmningen. Det tillfälle som oftast ger publicitet är dock prisutdelning, det är dessa bilder som sprids i sociala medier och som våra tidningar 

låter gå i tryck. Det har med andra ord efter regeländringen blivit svårare för våra skyttar att synliggöra sina sponsorer och i förlängningen är vi övertygade 

att detta också kommer att försämra för våra skyttar att få sponsorkontrakt med tex bågtillverkare. 

Så även om ambitionen är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för våra elitskyttar så gör vi nu precis tvärt om. Vi ser dock att våra klubbar som ändå 

är grunden i vår sport ska ha en möjlighet att vara med och påverka sina skyttars klädsel.  
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Förslag till ny lydelse: 

Vid prisutdelning skall skytt bära klubbklädsel eller av klubben godkänd sponsorklädsel. 

Skogens IF gn 

Magnus Larsson 

 

Yttrande från distriktsstyrelsen: 

Styrelsen för Sydöstra Götaland beslutar 2018-12-04 att tillstyrka motionen. 

 

Yttrande från regelkommittén: 

Regelkommittén tillstyrker motionen med tillägg i lydelsen: 

Att vid prisutdelning för SM och vid lagtävling gäller lika klubbklädsel. 

Yttrande från styrelsen: 

Styrelsen tillstyrker motionen med de undantag som regelkommittén skriver. 
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Motion 2 
Sydöstra Götaland Bågskytteförbund 

Växjö AIS 

Användning av kikare på jaktrond 
Jaktronden är den enda av dagens bågskytteronder där kikare inte får användas av en skytt innan första pil har skjutits på det aktuella målet. 

Vi föreslår att regelverket för kikare i jaktrond justeras till vara samma som gäller för 3D skytte och fältskytte, det vill säga fri användning av kikare. 

2018-11-06 

Växjö AIS gn 

Börje Johnsson 

Yttrande från distriktsstyrelsen: 

Styrelsen i Sydöstra Götaland beslutar 2018-11-10 att tillstyrka motionen. 

Regelkommitténs yttrande: 

Regelkommittén tillstyrker motionen. 

Styrelsens yttrande: 

Styrelsen avslår denna motion med hänvisning till den av oss lagda motion till WA:s stämma i juni om att ta bort kikaren helt i 3D. 
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Bilaga 2 

Regeländring format SM inomhus 
Bakgrund: 

Under 2018 har vi diskuterat att ändra formatet på inomhus SM så att de som skjuter i master och veteranklass INTE går in i Elitklassens finalstege utan 

skjuter sina egna finalstegar/klass med samma förutsättningar som Elit. Fulla stegar, inga bye tillåtna, max 32 skyttar till finalstege. 

Detta berör SBF bok 2 regler 3.18.3.4, 3.18.4.1, 3.18.4.3. 

Förslag på upplägg för detta finns att få i pdf samt att det kommer publiceras i handledningen ”Att arrangera bågskyttetävling” på SBF:s hemsida.  

Detta förslag förkastades av styrelsen och kommer således INTE att träda i kraft.    

 

Klädsel för domare 
Bakgrund: 

Det har även här förts diskussioner under året att sätta ytterligare fokus på hur man är klädd som domare och därmed föreslår vi att man lägger till en 

mening i bok 3 regel 20.6 andra stycket. 

”Domare skall bära långbyxor, som inte är camouflagefärgade, säckiga eller för stora.” (analogt till WA:s regler) 
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Inte ersätta skytt i finalstegar 
Bakgrund: 

De som är kvalificerade att skjuta finalstegen är de som skall starta. 

Om det är någon inom denna stege som lämnar återbud eller inte dyker upp till start skall denna plats lämnas tom och motståndaren vinner på WO. 

Samt att vi tar bort skrivningen i samma regel angående klubblag där det fortfarande är tillåtet att byta skyttar inom laget innan första matchstart. 

Påverkar regelbok 2 3.18.4.5 

 

Swedish Open i fält över två dagar 
Bakgrund: 

Det är svårt att få till Swedish Open i fältskytte med dagens regler eftersom detta går över tre dagar med finalskjutning. 

Vi vill med denna ändring öppna upp för att man skall kunna arrangera Swedish Open tillsammans med SM i fältskytte och då avgörs tävlingen på samma 

sätt som SM utan finalskjutning över två dagar. 

Är det någon arrangör som vill arrangera Swedish Open enligt gällande regler över tre (3) dagar så är det upp till enskild arrangör. En sådan arrangör har 

företräde på arrangemanget, även om det sker genom sen ansökan. 

Detta gäller regelbok 2 3.18.8, 3.18.8.2 

 


