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Protokoll  Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. 

Tid  2020-04-18 

Plats  Teams 

 

Förbundsstämmans öppnande 

 

Förbundsordföranden, Carina Olsson, hälsar välkommen.  

Ordföranden förklarar därefter 2020 års stämma öppnad. 

 

§20–32 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd  

 

Mellersta Norrlands BF; Gullimar Åkerlund  

Norra Svealands BF; Peo Gunnars 

Skåne BF; Roger Andersson 

Sydöstra Götalands BF; Tony Lindeberg 

Södra Norrlands BF; Helena Pettersson 

Västra Götalands BF; Inga-Lill Idéhn  

Västra Svealands BF; Andreas Rosander 

Östergötlands BF; Stefan Hansson  

Östra Svealands BF; Kenth Bergström  

Västerbottens BF; Sebastian Jansson 

Norrbottens BF; Rolf Rönnlund 

  

Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 80. 

 

§20–33 Fastställande av föredragningslista 

 

Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade 

föredragningslistan godkänns.  

 

§20–34 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. 

 

§20–35 Val av ordförande för mötet 

 

Till ordförande för stämman utses Anna Iwarsson, 

Riksidrottsstyrelsen, Stockholm. 
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§20–36 Val av sekreterare för mötet 

 

Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.   

  

§20–37 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

  Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt 

Idéhn, Göteborg och Gullimar Åkerlund, Timrå 

 

§20–38 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

 

a) Berättelsen för verksamhetsåret 2019 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 2019 granskas och 

läggs med godkännande till handlingarna. 

c) Bengt Idéhn föredrar revisorernas berättelse för 2019. 

Revisorerna hade inga anmärkningar mot styrelsens 

förvaltning. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

§20–39 Fråga om ansvarsfrihet 

 

 I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full och 

tacksam ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

§20–40 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.  

 

 

§20–41 Val av förbundsordförande  

Carina Olsson, Huddinge, väljs om till förbundsordförande tillika 

styrelsens ordförande för en period av ett år.  

 

§20–42 Val av styrelseledamöter. 

 

Jessica Larsson, Nora, Magnus Carlsson, Trelleborg och Ann-

Sofie Wredendal, Hallsberg väljs om för en period av två år. En 

plats lämnas vakant i styrelsen med tanke på en framtida minskad 

styrelse.  
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§20–43 Val av ledamöter till regelkommittén  

Inger Gustavsson, Strängnäs, väljs om för en period av två år. 

 

§20–44 Val av ledamöter i Regelkommittén för beridet bågskytte 

 Anders Jönsson, Stockamöllan, väljs om för en period av två år. 

 

§20–45 Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till Bestraffningskommittén 

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

 Lena Kristoffersson, Hudiksvall, väljs som ledamot om för en 

period av två år. 

 Alva Olsson, väljs som suppleant om för en period på två år. 

 

§20–46 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) Bengt Idéhn väljs om som lekmannarevisor för en period på 

två år.   

§20-47 Proposition 4 

 

§26 Valberedning 

Bakgrund: Ledamöterna ändras till ojämnt antal för att ordföranden annars har två röster samt 

att datumen för valberedningens förfrågan om förnyad kandidatur till styrelsen, revisorer och 

kommittéer/bestraffningsnämnd ändras. 

Därför föreslår vi att detta ändras och infogas i befintlig text. 

 

Stämman godkänner propositionen. 

Denna punkt anses omedelbart justerad 

 

 

§20–48 Val av valberedning 

  

Fredrik Rudin, väljs som ordförande i valberedningen för en 

period om ett år. Cecilia Blomberg, Mjölby och Gullimar 

Åkerlund, Timrå väljs som ledamöter om en period av på ett år. 

 

§20–49 Ombud Riksidrottsmöte (RIM) 

 

 Beslut hänskjuts till 2021 då RIM genomförs 

 

§20–50 Fastställande av arvoden 
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 Förbundsstämman beslutar att styrelsearvodet ska vara 60 000(50 

000 senast ändrat 2008) kronor för hela styrelsen för år 2020 att 

disponera. Ersättning för kostnader för uppdraget och förlorad 

arbetsförtjänst utgår vid behov. 

 

 

§20–51 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner 

 

Proposition 1 

§ 13 Arbetstagares valbarhet 

Bakgrund: Förtydliga arbetstagare/medlemmars valbarhet i olika styrelser samt som revisor. 

Därför föreslår vi att meningen som startar med ” Arbetstagare inom SDF……” tas bort. 

Rubriken ändras för att förtydliga till ”Arbetstagares och medlemmars valbarhet” 

Samt flytt av text från §22 till §13 angående vem som är valbar. 

 

Stämman godkänner propositionen. 

 

Proposition 2 

§22 Föredragningslistan 

Bakgrund: Det har inte funnits möjlighet för styrelsen att presentera sin budget och 

verksamhetsplan för kommande verksamhetsår samt tillägg för utdelande av utmärkelser. 

Därför föreslår vi att ny punkt 10 ” Föredragning av styrelsens förslag till budget och 

verksamhetsplan för kommande verksamhetsår” läggs till samt att efterföljande punkter 

numreras om. 

Utanför föredragningslistan skall utmärkelser och uppvaktning ske, styrelsen bestämmer om 

det sker före eller efter. 

 

Stämman godkänner propositionen. 

 

Proposition 3 

§23 Förslag till ärenden att behandla vid ordinarie SBF-stämma 

Bakgrund: Rätten för enskilda medlemmar att skicka in motioner till ordinarie SBF-stämma 

förenklas. 

Texten ändras till att regelkommittén vid behov hämtar distriktets synpunkter på motion 

insänd av enskild medlem. 

 

Stämman godkänner propositionen. 

Efter votering begärd av Skåne; 65 Ja 15 Nej 
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Proposition 4 se §47 

§26 Valberedning 

Bakgrund: Ledamöterna ändras till ojämnt antal för att ordföranden annars har två röster 

samt att datumen för valberedningens förfrågan om förnyad kandidatur till styrelsen, 

revisorer och kommittéer/bestraffningsnämnd ändras. 

Därför föreslår vi att detta ändras och infogas i befintlig text. 

 

Stämman godkänner propositionen. Denna punkt anses omedelbart justerad 

 

Proposition 5 

§42 Åligganden 

Bakgrund: RF:s direktiv om att samtliga ledare för barn och ungdomar skall redovisa ett 

begränsat registerutdrag till föreningen. 

Därför föreslår vi att lägga till ny punkt 7. 

 

Stämman godkänner propositionen. 

 

Medskick från GS, det kan med fördel registreras i IdrottOnline på GDPR-säkert vis. 

 

Proposition 6 

Utmärkelsen ”Stora Grabbars Märke” 

Bakgrund: För att göra utmärkelsen könsneutral föreslås namnbyte till ”Stora Bågskyttars 

märke” 

Därför föreslår vi att detta genomförs och texten ändras enligt ovan. 

 

Stämman godkänner propositionen. 

 

Medskick från GS, förbundsstyrelsen bör sända en motion till kommande RIM som föreslår 

titeln Stora idrottare. 

 

Proposition 7 

Appendix 4 Domare 

Bakgrund: För att vid specifika tävlingar få en högre domarkompetens föreslås att 

domarutbildningen delas in i tre steg. 

Därför föreslår vi att appendix 4 skrivs om till följande: 

Appendix 4 

Utbildning av Domare 

 

1 Utbildning av domare 

1.1 Nationella domare steg 1 

     1.1.1 Utbildning 
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Domare utbildas och godkänns i distrikt/region för en period om två år av de 

regionala kursledarna enligt normera för SBF:s grundkurs för domare och 

tävlingsarrangörer. 

För att godkännas som nationell domare steg 1 krävs att deltagaren ska ha varit 

aktiv inom bågskyttesporten i minst 24 månader samt ha uppnått 16 års ålder. 

 Om domarkort utfärdas av distriktet skall detta vara på vit bakgrund. 

     1.1.2 Förlängning av domarbehörighet: 

Behörigheten för de nationella domare som genomgått SBF:s grundkurs för 

domare och tävlingsfunktionärer kan förlängas för en ny period om två år 

genom att berörd nationell domare anmäler sig till och deltar i en av respektive 

SDF anordnad grundkurs för domare och tävlingsfunktionärer eller  deltar i en 

kortare uppföljningskurs. 

1.1.3 Nationella domare steg 2 

 Domare utbildas och godkänns av SBF för en period om två år. 

För att godkännas som nationell domare steg 2 skall man varit aktiv steg 1 

domare i minst 12 månader. 

 Domarkort utfärdas med gul bakgrund. 

     1.1.4 Brott mot tävlingsregler eller domarprocedurer: 

          1.1.4.1 Nationell domare steg 2 eller i förekommande fall Tekniska 

Ombudet får när som helst tillfälligt dra in en domares behörighet om 

vederbörande enligt nationell domare steg 2/TO:s åsikt inte fullgott utför sina 

domarplikter. En sådan indragning gäller under aktuell tävling. Domaren skall 

skriftligt meddelas orsaken till den tillfälligt indragna behörigheten. Kopior på 

brevet skall sändas till domarens förening, distrikt samt SBF. 

1.1.4.2 SBF:s domaransvarig kan återkalla en domares behörighet om 

domaren grovt eller upprepat bryter mot sina domarplikter. Domaren skall 

skriftligen meddelas orsaken till återkallandet. Kopior på brevet skall sändas till 

domarens förening, distrikt samt SBF. 

     1.2 Nationella domare steg 3 (domarinstruktörer) 

    1.2.1 Utbildning 

SBF domaransvarig skall regelbundet arrangera kurser/seminarier för 

examination av nationella domare steg 3 (domarinstruktörer.) 

Deltagare i kurs/seminarier som godkänts vid examination utnämns till 

nationella domare steg 3 (domarinstruktörer) för minst två år. 

För att godkännas som nationell domare steg 3 (domarinstruktör) krävs att 

deltagaren ska ha varit aktiv som domare steg 2 inom bågskyttesporten under 

minst de senaste 24 månaderna. 

 Domarkort utfärdas på blå bakgrund. 

1.2.2 SBF domaransvarig ansvarar för att träna och uppdatera alla nationella domare 

steg 3 (domarinstruktörer). 

1.2.3 Förlängning av godkännandet som nationell domare steg 3 (domarinstruktör) 

beror på fullföljandet av nedanstående krav: 

-inom angiven tid besvara de träningsfrågor som domaransvarig regelbundet 

ställer de nationella domarna steg 3. 
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-inom angiven tid med god kvalitet besvara det förläningstest som 

domaransvarig sänder ut. 

-på begäran av SBF domaransvarig planera och genomföra minst en grundkurs 

för utbildning och/eller förlängning inom sitt distrikt och/eller angränsande 

distrikt för nationell domare steg 1. 

1.2.4 SBF domaransvarig kan återkalla en nationell domare steg 3 (domarinstruktörs) 

behörighet om denne visar sig vara olämplig för sitt uppdrag. Domarinstruktören 

skall skriftligen meddelas orsaken till återkallandet. Kopior på brevet skall 

tillsändas domarens distrikt samt SBF. 

1.3 Internationella domare 

Internationella domare utbildas av WA enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 

appendix 4. 

1.4 Registrering av domare 

 Samtliga nationella domare steg 1 registreras av respektive distrikt. 

 Samtliga nationella domare steg 2 och 3 registreras av SBF centralt. 

 

 

Detta föreslås att träda i kraft 2021-01-01. 

Stämman beslutar återremittera propositionen till styrelsen. 

 

Proposition 8 

Egna stegar för master och veteranklass. 

Bakgrund: Efter flertalet önskemål från aktiva i master och veteran-klass att få tävla i sin klass 

genom hela inomhus-SM och med detta gå in i egna stegar dag 2 och således inte gå in i 

Elitklass. 

 

Regelkommittén föreslår att få i uppdrag att formulera detta och införa i regelboken på avsett 

ställe och att detta träder i kraft inför inomhus-SM 2021. 

Detta kommer kommuniceras genom mail och publicering på hemsida. 

 

Stämman beslutar återremittera propositionen till styrelsen. 
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Motioner från föreningar och medlemmar inkomna i rätt tid: 

Motion till Svenska Bågskytteförbundet angående ändring av avstånden på skogsronder för 16 

klassen 

Idag så skjuter 16-klassen på samma avstånd som Elitklass på våra ronder (gäller alla 

bågtyper på fältronden) när åldersklassen är 5 år lång. Det ställer till det för många nya 16-

klassare då de inte kommer fram på de avstånden och steget från 13-klassen blir väldigt stort 

har vi konstaterat i dialog med klubbens ungdomar. Idag slutar ungdomar väldigt ofta när de 

kommer upp till 16 klass och om det blir för långa avstånd för dem att hantera minskar 

motivationen att fortsätta. Karlstads Bågskytteklubbs förslag är därför att justera så att 16 

klassen skjuter en påle kortare än seniorklassen istället för att lägga till en åldersklass.  

Ungdomarna får då en logisk utvecklingstrappa på i snitt 10 m längre avstånd per åldersklass 

upp till senior/elit.  

Det enda vi ser som skulle kunna vara ett hinder med förslaget är WA:s avstånd för 

juniorlandslag i fältskytte. De få skyttar som är intresserade av landslagsuppdrag behöver 

samtidigt bara byta till elitklassen för att konkurrera efter de kriterierna som finns för 

landslagsskyttar.  

 

Såhär ser det ut på fältronden idag 

  HR DR HB DB HC DC HLB DLB HI DI 

10 Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit 

13 Svart Svart Sv/vit Sv/vit Svart Svart Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

16 Röd Röd Blå Blå Röd Röd Svart Svart Svart svart 

E Röd Röd  Blå Blå Röd Röd Svart Svart Svart Svart 

21 Blå Blå Svart Svart Blå Blå Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

50 Blå Blå Svart Svart Röd Röd Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

60 Blå Blå Svart Svart Blå Blå Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

 

Förslagsmässigt med vårt förslag på placering på 16 klassen (jaktronden har stort sett den här 

bilden bara att Compound 16 skjuter röd) 

  HR DR HB DB HC DC HLB DLB HI DI 

10 Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit Vit 

13 Svart Svart Sv/vit Sv/vit Svart Svart Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 



         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Sid 9 

 

16 Blå Blå Svart Svart Blå Blå Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

E Röd Röd  Blå Blå Röd Röd Svart Svart Svart Svart 

21 Blå Blå Svart Svart Blå Blå Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

50 Blå Blå Svart Svart Röd Röd Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

60 Blå Blå Svart Svart Blå Blå Sv/vit Sv/vit Sv/vit Sv/vit 

2019-12-21 

Karlstads Bågskytteklubb 

Styrelsen föreslår styrelsen att avstyrka motionen med hänvisning till att dessa skyttar kan 

använda 21-klassen där avstånden är kortare och därmed göra övergången till nästa klass 

smidigare. 

Stämman avslår motionen. 

 

 

Angered 2019-11-18 

Motion 1 angående klassindelningar 

Skulle med glädje se att 50 o 60 klassen slås ihop till en klass, ex 55klass. 

Min motivation är att 

I herrklassen kan det finnas hur många klasser som helst och ändå få tillräckligt många skyttar 

så där blir är det inga problem. 

Men i damklassen ser det sämre ut framförallt när elittiden är slut. När en dam ”äntligen” kan 

gå upp i 50-/mastersklassen så har de andra damerna redan hunnit till 60-/veteranklassen och 

då blir den här stackars damen tvingad att skjuta i herrklassen, lite surt kan det kännas. Risken 

kan bli att hon inte fortsätter att tävla i framtiden och sporten tappar oss äldre helt. 

Inomhus spelar det inte någon större roll då avståndet och tavelstorleken är detsamma oavsett 

om det är Elitklass eller äldreklass. Men hon kan äntligen ha en chans att ta sig upp på 

prispallen i äldreklassen. 

Utomhus har det större betydelse då avståndet spelar stor roll både på tavla och i skogen. För 

min egen del som recurvskytt har jag inte en chans att skjuta på längre avstånd än 50 meter. 

Ska jag inte kunna tävla i damklassen då? 

Sades det inte att bågskytte är en inkluderande sport? 

 

Denna anser styrelsen att vi behöver utreda mer och lovar att återkomma under året 

med ett förslag. 

 

Stämman avslår motionen. 

 

Stämman ger Styrelsen uppdrag att ta fram ett förslag under året. 

 

Motion 2 angående SM inomhus äldreklsser 

Skulle önska att äldreklasserna skjuter hela SM:et i respektive klass, som det görs utomhus 

med matcher dag 2. 

Min motivering är att 
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Det känns konstigt att starta i åldersklass och avsluta det SM:et dag 1, sedan fortsätt SM:et 

dag 2 med matcher i Elitklassen och slå ut en yngre skytt som ska ta sig upp i rankingen.  

Alla vill upp på pallen, frågan är bara om det är rätt? 

 

Vid tangenterna 

 

Margaretha Palm, Angereds Bågskyttar 

Styrelsen föreslår att avslå denna med motivering till att vi gjort en genomlysning av detta och 

förslaget kommer att tas upp i proposition 8.   

 

Stämman avslår motionen. 

 

MOTION NUMMER 1 TILL SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 

 

Skånes Bågskytteförbund föreslår  

 

Att det införs ett ”E” i klassbeckningarna för Elit-klasserna. 

I stället för klassbeteckningarna RH och RD skall det skrivas REH och RED. 

Liknande görs naturligtvis i klasserna B, C, L och I 

SBF Bok 2, Kapitel 4 Tävlingar, 4.1 Klassindelning, 4.1.1. Åldersklasser och individuella 

klasser. 

 

 

MOTIVERING. 

Vi anser att klassbeteckningen skall överensstämma med det som anges i en resultatlista från 

IANSEO-systemet och att det klart skall framgå att det är Elit-klassen som avses med 

klassbeteckningen. 

Det skall också överensstämma med hur Elit-klassen behandlas i vardagligt tal. 

Man pratar om Elit Herr och Elit Dam i R, C, B, L och I. Det är inte många som pratar om 

Recurve Herr och Recurve Dam som en Elit-klass.  

Motsvarande gäller givetvis i klasserna C, B, L och I 

 

Regelkommittén tillstyrker denna med en redaktionell ändring. 

Styrelsen föreslår att följa regelkommitténs förslag. 

 

Stämman bifaller motionen. 
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MOTION 

 

 

Till Svenska Bågskytteförbundets Årsstämma 2020. 

Från Mellersta Norrlands Bågskytteförbund. 

Ang. ”Att kunna slå Svenskt Rekord”. 

 

Mellersta Norrlands BF motionerar om att: 

Svenskt Rekord även skall kunna slås i alla discipliner och klasser även om man är ensam i 

sin klass. 

Dags att ta steget fullt ut och låta alla klasser ha det rekord som är det högsta för klassen. Det 

skall inte vara lägre därför att skytten eventuellt bor i område med få utövare av samma ålder 

och disciplin/klass. 

 

Mellersta Norrlands BF, 2019-12-22 

 

Stefan Lindholm 

 

…………………………………………… 

Ordförande Stefan Lindholm 

Styrelsen föreslår styrelsen att avstyrka motionen med hänvisning till bok 2 4.1.6.6. 

 

Stämman avslår motionen  

efter votering begärd av Mellersta Norrland 51 Ja 29 Nej 
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Jag lämnar in nedanstående motion angående åldersklasser. 

 

För att öka intresset för äldre bågskyttar att kunna tävla mot andra skyttar i samma ålder 

föreslår jag att det 

görs följande tillägg till befintliga åldersklasser med 70 år- och 80 år-klasser. 

 

Det följer också en del andra sporter som har 10-årsklasser längre upp i åren. 

 

Mvh 

Stig Nyberg 

070-602 7447 

 

Medlem i 

BK Fiskgjusen 

Igelboda Bågskyttar 

 

Styrelsen föreslår att avstyrka motionen med motiveringen att det redan idag är svårt att få till 

deltagarantal i befintliga klasser. 

 

Stämman avslår motionen  

 

Medskick från GS att vi ändå måste titta på hur de äldre, 70+ ska kunna ges ett bra bågskytte i 

tävling och träning med tanke ”från triangel till rektangel” 
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Sid 13 

 

Inkommit 3st motioner från David Adams 
  
1. Alla SM tävlingar i Jakt och 3D skall arrangeras som seedade tävlingar. 
Förslag: 
Dag 1; Patrullindelning enligt arrangören. 
Dag 2; Patrullindelning baseras på resultatet från dag 1, så att jämbördiga skyttar placeras i samma patrull. 
På detta sätt kan jämbördiga skyttar sätta press på varandra och alla skyttarna hamnar i en mera likvärdig 
tävlingssituation. 
 
2. I inomhus SM måste alla skyttarna skjuta i den klass man har anmält sig. 
 
3. Idag finansierar landslagsskyttarna resor och uppehälle själva vid tävlingar utomlands. 
Det skall inte vara en ekonomisk fråga för den enskilda skytten att kunna representera Sverige. 
Därför föreslår vi att alla klubbar i Sverige skall betala en summa till en gemensam pott, varifrån dessa kostnader betalas. 
Eftersom alla klubbar delar denna utgift blir det inte en betungande kostnad för enskild individ eller klubb. 
 
 
Regelkommittén föreslår styrelsen att avseende motion: 
 
1: Avslå men ta med för vidare utredning till 2021 av regelkommittén och tävlingskommittén. 
 
2: Avslå den finns redan med i årets upplaga. 
 
3: Avslå men även där ta med för vidare utredning till kommande säsonger. 

  
Sammanfattande svar från styrelsen 

Styrelsen föreslår avslag på motionerna 1, 2 och 3 från motionären men där motion 1:s tanke 

förs vidare till styrelsen för utredning liksom att motion 3 tas med som ett inspel för 

kommande utredning om elits finansiering. 

 

Stämman avslår motionerna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Sid 14 

 

Omvalde ordföranden Carina Olsson tackar för förtroendet och 

säger några ord om sina tankar inför det närmsta året. 

 

Mötesordföranden Anna Iwarsson erhåller ett tack av ordföranden 

för väl genomfört årsmöte.  

 

Därefter förklarades förbundsstämman avslutad. 

 

Stockholm 2020-04-18 

 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   

Justeras:  

 

 

Bengt Idéhn   Gullimar Åkerlund Anna Iwarsson (mötesordförande) 

 

 


