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Protokoll  Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. 

Tid  2017-09-23  09.00 – 11.00 

Plats  Hotell Scandic Victoria, Kista 

 

Förbundsstämmans öppnande 

 

Förbundsordföranden, Bo Palm, hälsar välkommen.  

Ordföranden förklarar därefter 2017 års extra förbundsstämma 

öppnad. 

 

§17-73 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd  
 

Mellersta Norrlands BF;    6 och  Per Östman 

  Norra Svealands BF;        10 och Kalle Hedlund 

Skåne BF;                          7 och Roger Andersson 

Sydöstra Götalands BF;    10 och Tony Lindeberg 

Södra Norrlands BF;           8 och  Fredrik Sahlström 

Västra Götalands BF;         10 och Martin Pedersen 

Västra Svealands BF;           7 och Fredrik Rudin 

Östergötlands BF;                 7 och  Karl-Göran Eklundh 

Östra Svealands BF;            10 och Linda Holt   

 

Saknade distriktsförbund är : Norrbotten,  Västerbotten 

 

Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 75. 

 

 

§17-74 Fastställande av föredragningslista   

 

Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade 

föredragningslistan godkänns.  

 

§17-75 Stämmans behöriga utlysande 

 

Förbundsstämman har kungjorts via RF samt kallelse utsänts till 

SDF och föreningar samt att all information om stämman lagts ut 

på SBF:s hemsida och Facebook.   

 

Stämman förklaras behörigen utlyst. 

 

§17-76Val av ordförande för mötet 

  Till ordförande för stämman utses        Magnus Carlsson 
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§17-77Val av sekreterare för mötet 

 

Till sekreterare för stämman utses        Kurt Lundgren 

  

§17-78 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

  Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Kalle Hedlund Dalpilen och Karl-Göran Eklundh Motala. 

 

 

§17-79 Fastställande av föreningarnas inträdes- och årsavgifter till SBF för kommande år. 

(Behandlades som sista § men för att överensstämma med 

traditionen protokollerad här) 

  

Beslutas att även fortsättningsvis skall inga inträdesavgifter tas ut. 

Beslutas att medlemsavgifterna även fortsättningsvis ska vara 60 

kronor för senior och 40 kronor för junior. En föreningsavgift på 

30 kr per medlem, maximerat till 4000 kr per förening och 

minimerat till 400 kr.  

Denna § beslutades efter att propositioner och motioner 

avhandlats. 

0 kr. i inträdesavgift föreningsavgift 300:- 

 

         *********               -Östergötland föreslog att styrelsen  tar med sig förslag om 

symbolisk inträdes avgift, samt ex.vis 500:- i föreningsavgift 

 

§17—80 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner 

                 Rolf Volungholen redogjorde åter för styrelsens förslag 

 

                  Östra Svealand, Linda Holt, presenterade ett nytt motförslag,  

                 1 röst / 200 medlemmar,  max 10 / distrikt 

            

                

  

Röstlängd  Proposition 1 

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad, enligt stadgarna. 

Östra Svealands BF   Från stämman 2017-04-23 i Gävle 

Motion 1(från ordinarie förbundsstämma) 

Anpassa §19 till dagens verklighet 
Att antalet röster vid SBF-stämma är maximerat till 10 per distrikt oaktat hur många 

medlemmar distriktet har beslöts när det fanns 21 distrikt. Då var antalet bågskyttar i Sverige 

också väsentligt färre och knappt något distrikt hade 1000 medlemmar eller fler. 

För att demokrati ska råda behöver §19 anpassas till hur det ser ut idag. Dvs att röstetalet blir 

medlemsantalet dividerat med 100. 

Styrelsen Östra Svealands BF 
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genom  

Inger Gustavsson 

Distriktets yttrande: 

Tillstyrker 

Regelkommitténs yttrande: 

Föreslår styrelsen att tillstyrka motionen. 

Styrelsen anser motionen besvarad då utredningen om framtida distriktsindelning och röstetal 

vid stämman ej är slutförd utan fortfarande ett pågående projekt. 

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag efter votering 26 mot och 45 för 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad, enligt stadgarna.  

Vid dagens extrastämma beslöts, enligt styrelsens förslag 

Östra Svealand reserverade sig mot beslutet 

 

§17-81 Information om nedläggning av Tidskriften Bågskytten 

 Ordf. informerade om styrelsens bakgrund o beslut om nedläggning av 

 Bågskytten, och att lägga medel till den levande idrotten istället. 

  Beslut om varsel för redaktör, avslut 171231, samt totalt avslut den 180710 

 

Ordf. tackade samtliga för visat intresse. 

 

 

Därefter förklarades det extra förbundsstämman avslutad 

 

Kista 2017-09-23 

 

 

Vid Protokollet   

Kurt Lundgren 

 

 

Justeras:       

Magnus Carlsson 

 

 

Kalle Hedlund   Karl-Göran Eklundh 


