
SVENSKA    BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
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Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 
Tid  2013-11-30 kl 12:00 – 2013-12-01 kl 12:00 

Plats  Scandic Hotell Hasselbacken, Stockholm 
Närvarande Bo Palm ordf, Cenneth Åhlund, Gullimar Åkerlund, Leif Danielsson, Mikael Öhlund, Kurt Lundgren, Monica 

Bjerendal, Rolf Rönnlund, PeO Gunnars, Kaarina Saviluoto och Peter Holt.  
 

Anmäld frånvaro: Per Bengtsson, Marcus Lagneholt samt Håkan Törnström 

 
  

  
§13-99 Öppnande  

 Ordf Bo Palm öppnar mötet och hälsar välkommen  

 
§13-100 Sekreterare 

  Till sekreterare för mötet utses Cenneth Åhlund 
 
 

§13-101 Justeringsman  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses PeO Gunnars 

  
§13-102 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen efter ändrad turordning. 



SVENSKA    BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 

AND 
WORLD ARCHERY 

 
 

§13-103 Ekonomi 
a) Uppföljning, visar att balans i förhållande till budget råder. 

b) Budget för 2014, Bo Palm ber respektive ledamot att noggrant planera sina respektive områden för att kunna ge ett 
bra underlag för den budget som skall fastställas på januarimötet. 

 
§13-104 Styrelsens ansvarsområden 

a) Styrelsen behandlar en anmälan mot en aktiv för brott mot alkoholpolicyn vid landslagsuppdrag i samband med 

VM i Turkiet i oktober 2013. 
Styrelsen finner att både anmälan och behandlingen av den har haft sådana brister att anmälan lämnas utan åtgärd. 

Styrelsen beslutar dock att se över alkoholpolicyn både vad gäller innehåll som dess presentation för berörda, samt 
att se över rutinerna för hur anmälningar skall hanteras. 

b) Till Årets skytt 2013 utsågs enhälligt Lina Björklund, Edsbyn 

c) Kansliet får till uppgift att påminna klubbar och distrikt om nominering för Årets Ledare 2013 
 

§13-105 Sportkommittén(SK) 
a) Till ny Sportchef (SC)tillsätts Mårten Blomroos, Skärholmen, avgående SC Tomas Johansson kvarstår som 

ansvarig för de satsningar SBF gör ihop med SOK. 

b) Gullimar Åkerlund informerar om att Kaarina Saviluoto valts in i SK för att primärt koordinera arbetet mellan SK 
och landsdelsgrupperna. 

c) Gullimar Åkerlund informerar om de sponsormedel som den för året nya satsningen på juniorsidan gett och ger för 
kommande år. Det ser ut att bli drygt 200 tkr i tillskott, vilket är mycket bra. 
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§13-104 Styrelsens ansvarsområden 

a) Styrelsen diskuterade och fastställde en lönepolicy som kommer att presenteras för de anställda vid kommande 
personalmöte. 

b) Cenneth Åhlund redogör för att Supportlotteriet planerar att lanseras i anslutning till nyårsskiftet. Starka partners i 
Cherry och Metro ger muskler för att lotteriet skall kunna bli lyckosamt. 

c) Bo Palm inleder en diskussion om att på sikt göra styrelsen något mindre till förmån för ett mer offensivt 
kommittéarbete. Styrelsen var enig om att det är en väg väl värd att undersöka. Bo får i uppdrag att prata med 
Valberedningen om lämpligt tillvägagångssätt och tidsperspektiv. 

 
 

§13-105 Stadgar och regler 
a) Genomgång och diskussion av förslag till propositioner till kommande stämma. Detta skulle ha varit hanterat vid 

föregående möte men Peter Holt och regelkommittén går genom de inom en vecka inkomna förslagen till text och 

lägger fram dem till kommande möten som propositioner.  
 

Mötet ajournerades för nattvila och fortsatte på morgonen efter med mer genomgång och diskussion om 
propositioner. Samt en genomgång av inkomna motioner.  
En inkommen synpunkt på konsekvensen för lagtävlingen vid skogs-SM pga. de nya avståndsreglerna 

diskuterades. Mötet enades om att Senior-SM i lag avgörs på senior-avstånd, varför skyttar som är 50-/60-klass i 
framtiden måste tävla i seniorklass om de önskar ingå i seniorlag.  

 
§13-106 Kansliet 
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a) Tävlingsprogram för kvartal 2-4 2014, mötet fastslog och godkände förslaget. Styrelsen gav i uppdrag till 

Gullimar Åkerlund att undersöka en mer funktionell uppdelning för tidpunkter för ansökan om tävlingar för 
kommande år.  

 
§ 13-107 Ärenden från tidigare styrelsemöten 

a)   IANSEO, Mikael Öhlund för fram behovet av att ändra beteckningarna på våra klasser så att skjutsstil anges först, 
därefter ålder och sist kön. Mikael redogör också för de utbildningar som nu genomförs i samband med olika 
tävlingar vilka verkar vara ett bra sätt att sprida kunskapen. För att gå vidare till en databas för resultat krävs att 

formatet fastställs och beslut om vilka tävlingar/ronder som skall inkluderas. Ex är en kombinerad rond som jakt 15 
och fält 12 mål inte möjligt att hantera utan stora kostnader. 

b)   W-disken, Mikael redogör för de alternativ som finns och styrelsen enades om att ge Mikael i uppdrag att 
tillsammans med kansliet säkra arkiveringen och att övriga styrelsen där kan spara det som är viktigt, i övrigt 
ombeds ledamöterna att spara på eget vis. Andra lösningar tenderar att bli alltför kostsamma i förhållande till 

användning. 
c)   Mikael redogör för de regler som PUL innehåller och de konsekvenser det får för vår hantering av licenser. Tills vi 

har ett integrerat system för anmälan till tävling, kopplat till IdrottOnline krävs att denna licenslista hanteras 
varsamt. Mötet betonar anmälande klubbs ansvar för att licens erhållits av anmäld skytt. Peter Holt påtalar vad som 
kan inträffa om en olycka skulle vara framme och icke licensierad skytt är inblandad. 

d)   Sociala medier, Mikael redogör för hur vi bör arbeta och varför. Då vi har begränsade resurser bör vi koncentrera oss 
på hemsidan, numera kompletterad med en separat hemsida, @ttraktivt bågskytte, för att nå nya målgrupper och vår 

sida på Facebook(FB). Det är dock viktigt att veta vad vi skall göra och när. Den vanliga hemsidan bör inriktas på 
våra egna bågskyttar, med resultat osv, den nya sidan @ttraktivt bågskytte utvecklas med liknande innehåll för att 
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återspegla flera delar av vår sport samt att FB bör innehålla sånt som ökar trafiken på den sidan, ännu osäkert vad 
utöver bilder som är bäst. 

e)   Plattformsutbildning för bågskytteledare skjuts på framtiden med målsättning våren 2014. 

f)   Diskuterades om ledare och gemensam buss till NUM 2014(en vecka denna gång med läger och tävling för de som 
så önskar), Per Bengtsson ombeds att återkomma senast till nästkommande möte om hur vi skall agera. 

g)   Nordisk domarutbildning ställdes in pga. för få anmälda.  
h)   Mikael Öhlund och Rolf Rönnlund får i uppdrag att samla en arbetsgrupp för att få fram en verksamhetsplan för 

förbundet som förslag vid kommande möte för att sedan kunna presenteras i samband med Stämman. 

 
§13-108 Projektgrupper 

    
a. Bågskyttens framtid, vikande antal prenumeranter och dålig lönsamhet ger att styrelsen till Stämman lägger 

en proposition om nedläggning. 

b. Bo Palm redogör för det arbete som påbörjats i den arbetsgrupp som bildats för att få upp förbundets 
Elitverksamhet på en högre nivå än den som varit fallet de senaste åren, arbetsgruppen består av åtta personer 

av blandad erfarenhet och arbetar under namnet ”Mot en ny vår” 
c. Cenneth Åhlund och Bo redogör för hur tänkande runt SBF:s 75-årsjubiluem går. Huvudidén är att förlägga 

Jubileumsfesten i Malmö i samband med att VM avgörs i Köpenhamn 2015. Med ett program som omfattar 

hela veckan innan i Skåne med tävlingar, läger och utbildning. 
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§13-109 Utbildning 
Kansliet får i uppdrag att tillsammans med Rolf Rönnlund arrangera HTU 2014 

 

§13-110 Tävlingar 
a) Kurt redovisar attmånga SM för både 2015 och 2016 är klara 

b) 2013-14 års allsvenska, 22 st. lag anmälda hittills 
 
 

§13-111  Övriga frågor 
a) Cenneth Åhlund påtalar möjligheten att inför World Archery Europe:s kongress 2014 nominera till styrelsen, fem 

personer avgår pga de begränsningar regelverket ger för tid i styrelsen 
b) Cenneth är utsedd till Teknisk Delegat vid 3D-EM i Tallin september 2014 
c) Monica Bjerendal ber styrelsen tänka genom de mail som skrivs innan de skickas 

 
§13-112  Nästa möte  

Styrelsemöte 31/1..1/2-2014, Scandic Väst Örebro 
NBU-möte 22-23/2 på Scandic Mölndal 
Förbundsstämman 27 april kl 9:00 på Scandic Hotell i Falun 
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§13-113  Avslutning 
  Ordf. Bo Palm avlutar mötet och tackar för idag. 

  
    

 
Stockholm 2013-12-01 

  Vid protokollet  

 
 

Cenneth Åhlund 
  

 

 
Justeras: PeO Gunnars  Bo Palm ordf. 

 
Kuriosa 

I augusti 1946 så arrangerades VM-banketten på just Hasselbackens hotell för ett mycket framgångsrikt hemma-VM 

där Sverige tog silver i både dam och herrklass, silver i damlag och en fjärdeplats i herrlag. 


