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         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Sid 1 

 

 

Protokoll  Fört vid Svenska Bågskytteförbundets extra förbundsstämma. 

Tid  2021-05-20 kl. 20-20:30 

Plats  Teams 

 

Förbundsstämmans öppnande 

 

Förbundsordföranden, Carina Olsson, hälsar välkommen.  

Ordföranden förklarar därefter 2021 års extra stämma öppnad. 

 

§21–76 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd  

 

Mellersta Norrlands BF; Gullimar Åkerlund  

Norra Svealands BF; Magnus Grabski 

Skåne BF; Roger Andersson 

Sydöstra Götalands BF; Ingeborg Jonasson 

Södra Norrlands BF; Helena Pettersson 

Västra Götalands BF; Inga-Lill Idéhn  

Västra Svealands BF; Pehr Emanuelzon 

Östergötlands BF; Stefan Hansson  

Östra Svealands BF; Linda Holt  

Västerbottens BF; ej närvarande 

Norrbottens BF; ej närvarande 

  

Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 75. 

 

§21–77 Fastställande av föredragningslista 

 

Den i stadgarna fastställda, men för denna stämma reducerade och 

vid stämman presenterade föredragningslistan godkänns.  

 

§21–78 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.   

 

Stämman förklaras behörigen utlyst. 

 

§21–79 Val av ordförande för mötet 

 

Till ordförande för stämman utses Carina Olsson, Huddinge. 

  

 

§21–80 Val av sekreterare för mötet 
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         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Sid 2 

 

 

Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.   

  

§21–81 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

  Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan 

Hansson, Norrköping och Inga-Lill Idehn, Göteborg 

 

 

§21–82 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner 

 

 

Proposition 1(4-2021 ord stämma) 

 

Med anledning av en ändring som kommer att ske i RF:s stadgar så måste vi som SF skriva ut 

hur fördelningen mellan kvinnor och män skall se ut i styrelsen. 

Därför vill vi göra ett tillägg i §27 med följande text: 

”SBF-styrelsen skall bestå av både kvinnor och män där det underrepresenterade könet skall 

vara minst 40%.” 

Stämman beslutar bordlägga propositionen till extra förbundsstämma. 

Svar på proposition nr 8 från 2020. 

 

 

Stämman bifaller propositionen 

 

 

Svar angående proposition 8 2020 

 

Regelkommittén tillsammans med tävlingskommittén har under året arbetat genom denna 

återremitterade proposition från fjolårets stämma. 

 

Vi har tillsammans kommit fram till att inte införa några ändringar i dagsläget då vi anser att 

det skulle bli för många deltagare dag 2 som kommer försvåra för oss att hitta arrangörer till 

våra inomhus SM. 

 

Kommittéerna föreslår därför styrelsen att avstyrka fjolårets proposition 8. 

Proposition 8 2020 

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. 
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         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Sid 3 

 

Stämman beslutar återremittera propositionen till styrelsen. 

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 

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. 
 

Stämman anser därmed återremissen besvarad 

 

§21–83 Avslut  

 

Omvalde ordföranden Carina Olsson tackar för visat intresse och 

väl genomförd stämma. 

 

Därefter förklarades extra förbundsstämman avslutad. 

 

Stockholm 2021-05-20 

 

Vid protokollet: Cenneth Åhlund 

   

Justeras:  

 

 

Stefan Hansson  Inga-Lill Idehn Carina Olsson(Ordf) 


 C
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         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


Sid 1 


 


 


Protokoll  Fört vid Svenska Bågskytteförbundets extra förbundsstämma. 


Tid  2021-05-20 kl. 20-20:30 


Plats  Teams 


 


Förbundsstämmans öppnande 


 


Förbundsordföranden, Carina Olsson, hälsar välkommen.  


Ordföranden förklarar därefter 2021 års extra stämma öppnad. 


 


§21–76 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd  


 


Mellersta Norrlands BF; Gullimar Åkerlund  


Norra Svealands BF; Magnus Grabski 


Skåne BF; Roger Andersson 


Sydöstra Götalands BF; Ingeborg Jonasson 


Södra Norrlands BF; Helena Pettersson 


Västra Götalands BF; Inga-Lill Idéhn  


Västra Svealands BF; Pehr Emanuelzon 


Östergötlands BF; Stefan Hansson  


Östra Svealands BF; Linda Holt  


Västerbottens BF; ej närvarande 


Norrbottens BF; ej närvarande 


  


Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 75. 


 


§21–77 Fastställande av föredragningslista 


 


Den i stadgarna fastställda, men för denna stämma reducerade och 


vid stämman presenterade föredragningslistan godkänns.  


 


§21–78 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.   


 


Stämman förklaras behörigen utlyst. 


 


§21–79 Val av ordförande för mötet 


 


Till ordförande för stämman utses Carina Olsson, Huddinge. 


  


 


§21–80 Val av sekreterare för mötet 







         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


Sid 2 


 


 


Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.   


  


§21–81 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 


 


  Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan 


Hansson, Norrköping och Inga-Lill Idehn, Göteborg 


 


 


§21–82 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner 


 


 


Proposition 1(4-2021 ord stämma) 


 


Med anledning av en ändring som kommer att ske i RF:s stadgar så måste vi som SF skriva ut 


hur fördelningen mellan kvinnor och män skall se ut i styrelsen. 


Därför vill vi göra ett tillägg i §27 med följande text: 


”SBF-styrelsen skall bestå av både kvinnor och män där det underrepresenterade könet skall 


vara minst 40%.” 


Stämman beslutar bordlägga propositionen till extra förbundsstämma. 


Svar på proposition nr 8 från 2020. 


 


 


Stämman bifaller propositionen 


 


 


Svar angående proposition 8 2020 


 


Regelkommittén tillsammans med tävlingskommittén har under året arbetat genom denna 


återremitterade proposition från fjolårets stämma. 


 


Vi har tillsammans kommit fram till att inte införa några ändringar i dagsläget då vi anser att 


det skulle bli för många deltagare dag 2 som kommer försvåra för oss att hitta arrangörer till 


våra inomhus SM. 


 


Kommittéerna föreslår därför styrelsen att avstyrka fjolårets proposition 8. 


Proposition 8 2020 


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. 







         SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET     
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


Sid 3 


 


Stämman beslutar återremittera propositionen till styrelsen. 


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 


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. 
 


Stämman anser därmed återremissen besvarad 


 


§21–83 Avslut  


 


Omvalde ordföranden Carina Olsson tackar för visat intresse och 


väl genomförd stämma. 


 


Därefter förklarades extra förbundsstämman avslutad. 


 


Stockholm 2021-05-20 


 


Vid protokollet: Cenneth Åhlund 


   


Justeras:  


 


 


Stefan Hansson  Inga-Lill Idehn Carina Olsson(Ordf) 
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