
SVENSKA    BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 

AND 

WORLD ARCHERY 

 
 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2014-01-31 kl 18:00 – 2014-02-01 kl 12:00 

Plats  Scandic Hotell Väst, Örebro 

Närvarande Bo Palm ordf, Cenneth Åhlund, Håkan Törnström, Mikael Öhlund, Kurt Lundgren, Monica Bjerendal, Rolf 

Rönnlund, PeO Gunnars och Peter Holt.  

 

Anmäld frånvaro: Per Bengtsson, Marcus Lagneholt, Gullimar Åkerlund, Kaarina Saviluoto och Leif Danielsson  

  

 Valberedningen, Berryl Arvehell, Camilla Åhlund och Christina Källin. Andreas Person anmält förhinder. 

 

  

  

§14-01 Öppnande  

 Ordf Bo Palm öppnar mötet och hälsar välkommen med ett särskilt välkomnande till valberedningens representanter 

 

§14-02 Sekreterare 

  Till sekreterare för mötet utses Cenneth Åhlund 

 

§14-03 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rolf Rönnlund 

 

§14-04 Val av vice ordförande 
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  Kurt Lundgren väljs som vice ordförande då Leif Danielsson aviserat sin avgång 

 

§14-05 Information från valberedningen 

  Endast fem av våra tolv distrikt har varit aktiva med nomineringar inför årets stämma inom den stadgade tidsramen. 

 

§14-06 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§14-07 Ekonomi 

a) Det preliminära bokslutet visar på ett positivt resultat runt 300000 kr. Mycket beroende på att Sportkommittén 

nyttjat 100000 kr mindre än förväntat samt att verksamheten i övrigt har lyckats hantera kostnader och intäkter 

något bättre än budget. Beslutas att avsätta 100000 kr inför Jubileumsåret 2015. Resterande vinst balanseras i ny 

räkning för Sportkommitténs räkning 

b) Budget för 2014 ser ut att kunna balanseras på ett positivt resultat med en viss marginal. 

 

§14-08 Kanslifrågor  

utgår pga sjukdom  

 

§14-09 Årets manliga respektive kvinnliga ledare 

Till 2013 års manliga ledare utsågs Kjell Fredriksson, Järnvägens BF och till årets kvinnliga ledare utsågs Christina 

Priklonsky, Stockholms BK 

 

§14-10 Ärenden från tidigare styrelsemöten 
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a) Revidering alkoholpolicy, beslutades att nuvarande alkoholpolicy skall kvarstå med en mindre justering i texten 

för att ansvaret klart skall framgå, Peter Holt gavs i uppdrag att slutföra detta 

b) IANSEO angående databas, Mikael Öhlund redogör för läget och behovet att regelkommittén får jobba klart med 

sitt arbete och att ordningen på skjutklassnamnen ändras så att kön kommer sist och inte först som nuvarande. 

Därefter kan dessa regler implementeras i systemet och vi kan börja titta på databas. 

c) Verksamhetsplan, kvarstår Mikael och Rolf Rönnlund ansvariga 

d) Nya ansökningsdeadline för tävlingar, kvarstår, Gullimar Åkerlund ansvarig 

 

§14-11 Styrelsens ansvarsområden 

a) IT: IANSEO, Mikael redogör för de utbildningar som startats upp på olika platser i landet, bla Bollnäs, 

Östergötland och Nykvarn 

@ttraktivt bågskytte, Mikael redogör för planerna på nästa steg som kommer avhandla skogskyttet, primärt fält 

och planeras till maj. Vi kan också konstatera att den nya sidan ger oss ett nytt inflöde till föreningarnas hemsidor. 

b) 75 årsjubileum 2015, Bo Palm och Cenneth Åhlund redogör för de planer och samtal som förts med Malmö, O-

tavla, fest samt andra bågskytteaktiviteter i samband med VM i Köpenhamn, Extra aktivitet vid 3D-SM i Uppsala 

ihop med Uppsala kommun, extra aktiviteter i samband Inomhus-SM i Stockholm. 

c) Cenneth påminner om behovet att planera för 2015 års Förenings- och distriktutvecklingskonferens.  

d) Cenneth och Mikael får i uppdrag att ytterligare utveckla Kvalitetssystemet från Frankrike ihop med Monica 

Bjerendal och Peo Gunnars. 

e) Europe Archery, beslutas att Cenneth Åhlund representerar SBF samt att vi skall undersöka några namn för ev 

nominering för WAE:S styrelse. 

 

§14-12 Sportkommittén 
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a) Bo Palm redogör för det möte han deltog på med SK, där bland annat Alkoholpolicyn och dess användning togs 

upp. 

b) Anna Flink, vår sponsoransvarige har redovisat fina framgångar med bra avtal med nya sponsorer som kommer ge 

medel till Ungdomseliten från 2014. 

 

§14-12 Ungdomsverksamhet 

a) Cenneth, Peo, Per Bengtsson och Bo deltar på NBU-mötet i Göteborg 15-16 feb 

b) Järnvägens BF, Hallsberg, blir värd för NUM 2015. 

c) Rolf Rönnlund utses som SBF:s ledare till NUM 2014 i Norge 

 

 

 

§14-13 Stadgar och regler, propositioner och motioner inför stämman 

a) Behovet av ett förtydligande om ”prop 12” framfördes, Peter Holt redogör för hur läget är just nu och vilka frågor 

som återstår om vissa delar. Styrelsen enas om att Compound skall på ett logiskt sätt följa compoundronden (80 

cm tapet) anpassat till olika ålder. 

b) Bågskyttens nedläggning 

c) Tavel-SM/JSM, compoundrond, 50 m på 80 cm tapet, anpassat i resp åldersklass 

d) JSM, jakt ersätts av 3D, och juniorer tillförs Jakt-SM, tas upp som diskussion på konferensen 

e) De förslag på propositioner som framförts av Per Bengtsson främst gällande JSM ges i uppdrag till Kurt Lundgren 

att ta upp för bearbetning i en nybildad tävlingskommitté. 

f) En ökad möjlighet till en flexiblare storlek på framtida styrelse. 

g) Genomgång av inkomna motioner 
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§14-14 Utbildning 

  Rolf Rönnlund ges i uppdrag att föreslå lämpliga datum för HTU 1 så att Cenneth kan planera genomförandet. 

 

 

 

 

§14-15 Tävlingar 

a) Kurt Lundgren meddelar att SM-arrangör för 2015 endast saknas för JSM. 

b) 2013-14 års allsvenska, finalen kl 18 fredag den 14 mars i Bollnäs 

c) Korren för seniorer visar rekordantal, junior har startat bra 

 

 

§14-16 Övriga frågor 

a) Cenneth är utsedd till Teknisk Delegat vid Fält-VM i Zagreb i augusti 2014 

b) Närvaro för etablerade föreningar vid 2014 års tränarkonferens blir obligatoriskt för att kunna erhålla Idrottslyft 

2015. 

c) Beslutas att investera i World Archerys Event tool box, Cenneth ges i uppdrag att undersöka möjligheten. 

 

§14-17  Nästa möte  

Styrelsemöte 25 april kl 18, Scandic Hotell i Falun 

NBU-möte 22-23/2 på Scandic Mölndal 

Förbundsstämman 27 april kl 9:00 på Scandic Hotell i Falun 
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§14-18  Avslutning 

  Ordf. Bo Palm avlutar mötet och tackar för idag. 

  

    

 

Stockholm 2014-02-01 

  Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund 

  

 

 

Justeras: Rolf Rönnlund  Bo Palm ordf. 

 


