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Protokoll  Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. 

Tid  2019-04-06 

Plats  Hotell Scandic Skövde 

 

Förbundsstämmans öppnande 

 

Förbundsordföranden, Bo Palm, hälsar välkommen.  

Ordföranden förklarar därefter 2019 års stämma öppnad. 

 

§18-46 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd  

 

Mellersta Norrlands BF; Stefan Lindholm  

Norra Svealands BF; Kalle Hedlund 

Skåne BF; Roger Andersson 

Sydöstra Götalands BF; Tony Lindeberg 

Södra Norrlands BF; Lena Kristoffersson 

Västra Götalands BF; Bengt Idéhn  

Västra Svealands BF; Andreas Rosander 

Östergötlands BF; Kalle Eklundh  

Östra Svealands BF; Kenth Bergström  

  

Saknade distriktsförbund är Västerbottens BF och Norrbottens BF 

 

Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 76. 

 

§18-47 Fastställande av föredragningslista 

 

Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade 

föredragningslistan godkänns efter att §13 korrigerats till val av 

enbart revisorssuppleant på två år.  

 

§18-48 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. 

 

§18-49 Val av ordförande för mötet 

 

Till ordförande för stämman utses Björn Eriksson, RF, Stockholm. 
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§18-50 Val av sekreterare för mötet 

 

Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.   

  

§18-51 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

  Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kalle 

Eklundh, Motala och Andreas Rosander, Karlstad 

 

§18-52 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

 

a) Berättelsen för verksamhetsåret 2018 granskas. Till 

handlingarna hör resultatredovisningar från internationella 

tävlingar och svenska mästerskap och svenska rekord. 

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs därefter med 

godkännande till handlingarna.  

b) Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2018 granskas och 

läggs med godkännande till handlingarna. 

c) Bengt Idéhn föredrar revisorernas berättelse för 2018. 

Revisorerna hade inga anmärkningar mot styrelsens 

förvaltning. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

§18-53 Fråga om ansvarsfrihet 

 

 I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full och 

tacksam ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

§18-54 Fastställande av föreningarnas inträdes- och årsavgifter till SBF för kommande år.  

 

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 

300 kr.  

 

 

§18-55 Val av förbundsordförande  

Carina Olsson, Huddinge, väljs enhälligt till förbundsordförande 

tillika styrelsens ordförande för en period av ett år.  

 

§18-56 Val av styrelseledamöter. 

 

Ellinor Ryrå, Göteborg, Rolv Volungholen, Bollnäs och Bo Palm, 

Angered, väljs om för en period av två år. Emil Arnesson, 

Östansjö, väljs in som ledamot för en period av två år. Lisa 

Andersson, Malmö, väljs in för en period av ett år(fyllnadsval) 
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§18-57 Val av ledamöter till regelkommittén  

Acke Sandved, Malmö, väljs in för en period av två år. 

 

§18-58 Val av ledamöter i Regelkommittén för beridet bågskytte 

 Linnea Beijer, Upplands Väsby, väljs om för en period av två år. 

 

§18-59 Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till Bestraffningskommittén 

 Berryl Arvehell väljs som ordförande om för en period av ett år. 

 Leif Malm, Kil, väljs som ledamot om för en period av två år. 

 Peter Holt, väljs som suppleant om för en period på två år. 

 

§18-60 Fastställande av styrelsen föreslagen revisor samt val av lekmannarevisorer 

 

a) Stämman fastställer att Grand Thornton, Stockholm, genom 

Josefin Fors, verkar som förbundets auktoriserade revisor för 

en period av ett år. 

b) Roine Knutsson väljs om som lekmannarevisorssuppleant för 

en period på två år.   

 

§18-61 Val av valberedning 

  

Andreas Persson, Kungälv, väljs som ordförande i valberedningen 

för en period om ett år. Camilla Åhlund, Stallarholmen, Anette 

Andersson, Kristianstad samt Fredrik Rudin, Hallsberg väljs om 

som ledamöter om en period av på ett år. 

 

§18-62 Fastställande av arvoden 

  

 Förbundsstämman beslutar att styrelsearvodet oförändrat ska vara 

50 000 kronor för hela styrelsen per år att disponera. Ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst utgår vid behov. 

 

§18-63 Hedersledamot 

Nyvalde ordförande Carina Olsson föreslår och stämman beslutar 

att tilldela avgående styrelseledamoten PeO Gunnars titeln 

Hedersledamot under stående ovationer. 
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§18-64 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner 

 

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.  

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.  

 

 

Stämman godkänner motionen med tillägg enligt styrelsens förslag. 
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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 kongress i juni om att ta bort 

kikaren, innan första pil, i 3D. 

Stämman avslår motionen. 

 

 

 

 

Nyvalde ordföranden Carina Olsson tackar för förtroendet och 

säger några ord om sina tankar inför det närmsta året. 

 

Mötesordföranden Björn Eriksson erhåller av nyvalde ordföranden 

en blomma som tack för väl genomfört årsmöte. Likaså avtackas 

PeO Gunnars och Börje Jonsson för sina insatser som ledamöter 

inom Svenska Bågskytteförbundets styrelse och kommittéer. 

 

Därefter förklarades förbundsstämman avslutad. 

 

Skövde 2019-04-06 

 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   

Justeras:  

 

 

Andreas Rosander Kalle Eklundh Björn Eriksson (ordförande) 

  


