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Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll  Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. 

Tid  2016-04-25 

Plats  Hotell Scandic Nord, Norrköping 

 

Förbundsstämmans öppnande 

 

Förbundsordföranden, Bo Palm, hälsar välkommen.  

Ordföranden förklarar därefter 2016 års stämma öppnad. 

 

§16-38 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 

 

Mellersta Norrlands BF; Stefan Lindholm  

Norra Svealands BF; Torbjörn Tomthlund 

Skåne BF; Roger Andersson 

Sydöstra Götalands BF; Tony Lindeberg 

Södra Norrlands BF; Lena Kristoffersson  

Västkustens BF; Andreas Persson  

Västra Svealands BF; Fredrik Rudin 

Östergötlands BF; Stefan Hansson  

Östra Svealands BF; Inger Gustavsson  

  

Saknade distriktsförbund är Västerbottens BF, Västergötlands BF 

och Norrbottens BF 

 

Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 73. 

 

§16-39 Fastställande av föredragningslista 

 

Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade 

föredragningslistan godkänns.  

 

§16-40 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. 

 

§16-41 Val av ordförande för mötet 

 

Till ordförande för stämman utses Stefan Bessman, 

Riksidrottsstyrelsen.  
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§16-42 Val av sekreterare för mötet 

 

Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.   

  

§16-43 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

  Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan 

Lindholm, Timrå och Stefan Hansson, Norrköping.  

 

§16-44 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

 

a) Berättelsen för verksamhetsåret 2015 granskas. Till 

handlingarna hör resultatredovisningar från internationella 

tävlingar och svenska mästerskap och svenska rekord. 

Verksamhetsberättelsen godkänns utan anmärkningar och 

läggs därefter till handlingarna. 

 

b) Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2015 granskas och 

läggs med godkännande till handlingarna. 

 

c) Cenneth Åhlund föredrar revisorernas berättelse för 2015. 

Revisorerna hade inga anmärkningar mot styrelsens 

förvaltning. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

§16-45 Fråga om ansvarsfrihet 

 

 I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full och 

tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

§16-46 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 

20 kr per medlem, maximerat till 3000 kr per förening och 

minimerat till 300 kr.  

 

§16-47 Val av förbundsordförande  

Bo Palm, Angered, väljs enhälligt till förbundsordförande tillika 

styrelsens ordförande för en period av ett år.  

 

§16-48 Val av styrelseledamöter. 

 

Rolf Rönnlund, Luleå och Kurt Lundgren, Forshaga, väljs om för 

en period av två år. Magnus Carlsson, Trelleborg och Jessika 

Larsson, Nora, väljs in som ledamot för en period av två år.  

 

§16-49 Val av ledamöter till regelkommittén  

Inger Gustavsson, Strängnäs, väljs om för en period av två år. 
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§16-50 Fastställande av styrelsen föreslagen revisor  

 

Stämman fastställer att KPMG, genom Lars Skoglund, Sundsvall, 

verkar som förbundets auktoriserade revisor för en period av ett år. 

 

§16-51 Val av valberedning 

  

Andreas Persson, Kungälv, väljs enhälligt som ordförande i 

valberedningen. Camilla Åhlund, Stallarholmen och Anette 

Andersson, Kristianstad väljs om som ledamöter om en period av 

Fredrik Rudin, Hallsberg, väljs in som ledamot. Alla valda på ett 

år. 

 

§16-52 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. 

 

 

§16-53 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner 

 

Beslut 
på 

Svenska Bågskytteförbundets stämma 2016 
Antaget markerat med Grönt 
SBF ............................................................................................................................................. 4 

Proposition 1 Utvärdering av 2013/2015 propp 1 (”Propp 12”) ............................................ 4 

Proposition 2 2D-tapeter på 3D-rond. .................................................................................... 5 
Proposition 3 Dela jakt-SM till ett SM och ett JSM .............................................................. 6 
Proposition 4 Tävlingsjurysammansättning ........................................................................... 6 

Proposition 5 SDF:s åliggande ............................................................................................... 7 
Proposition 6 3D SM/JSM ..................................................................................................... 8 

Proposition 7 Mobiltelefon eller motsvaranden för resultatrapportering ............................... 8 
Proposition 8 Licensklasser .................................................................................................... 9 

Proposition 9 Regel och stadgekommittén ............................................................................. 9 

Mellersta Norrlands BF ......................................................................................................... 10 
Motion 1 Klubbtillhörighet Lennart Carlsson ...................................................................... 10 
Motion 2 Inför Instinktivklassen i samtliga tävlingsformer Lennart Carlsson .................... 11 

Skånes BF ................................................................................................................................ 12 
Motion 1 Ändringar i SBF:s stadgar Skånes BF .................................................................. 12 
Motion 2 Utbildning av Domare Skånes BF ........................................................................ 14 

Östra Svealands BF ................................................................................................................ 16 
Motion 1 Junior-SM tavla utomhus Bernt Andersson ......................................................... 16 
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 SBF 

 Proposition 1 
Utvärdering av 2013/2015 propp 1 (”Propp 12”) 

På stämman 2013 togs ett antal beslut angående proposition 1 (allmänt kallad propp 12) som 

lämnades att utvärderas vid stämman 2015. 

Att1 På nationella tävlingar, och mästerskap, på samtliga tävlingsronder skall klasserna 

vara könsuppdelade H resp D. 

Att2 På nationella tävlingar, och mästerskap, på samtliga tävlingsronder skall klasserna 

vara skjutstilsuppdelade i B, R, C och LB. 

Att3 På nationella tävlingar, exkl mästerskap, på samtliga tävlingsronder ska klasserna 

vara åldersuppdelade i 10, 13, 16, 21E(Elit), 21A(Allmän), 50 och 60 samt en 

motionsklass som inte är en tävlingsklass. 

Att4 På mästerskap, på samtliga tävlingsronder ska klasserna vara åldersuppdelade i 

13, 16, 21E(Elit), 50 och 60. 

Att5 Instinctive-klass(I) införs på prov på 3D med samma ålders- och könsuppdelning 

som övriga skjutstilar 

Att6 I-klass, utrustning enligt internationella regler 

Att7 I-klass, skjuter samma avstånd som barebow i 3D 

Att8 LB 21 E: utrustning enligt internationella regler 

Att9 LB exkl. 3D: utrustning enligt svenska regler 

Att10 LB 3D: utrustning enligt internationella regler 

Att11 Avstånden för de olika klasserna i olika ronder lämnas över till regelkommittén 

för behandling 

Att12 Rekord noteras ej i 21A 

Att13 Minimiantal startande för tävlingsklass höjs från två till fyra där så är möjligt pga. 

avstånden. Om färre än fyra så flyttas deltagarna mot 21A om samma avstånd och 

tavelstorlek. Dam flyttas inte till herrklass. 21E flyttas ej. Om flytt ej kan ske eller 

om det efter flytt fortfarande är färre än fyra så sker ändå tävling i klassen. Gäller 

endast seniorklasserna. 

Att14 Beslut enligt denna proposition utvärderas vid stämman 2015 

Att15 Beslut om införande av instinctive-klassen gäller omedelbart. Övriga ändringar 

från 2014-04-01. 

21E(Elit) samt 21A(Allmän) ändrades av regelkommittén till E(Elit) samt 21 för att göra en 

tydlig skillnad mellan åldersklasser som är breddklasser och elitklassen. 

Stämman 2015: 

Stämman 2015 tog följande beslut: 

Att1 de punkter som började gälla 2014-04-01 får en förlängd utvärderingsperiod till 

stämman 2016 

Att2 Instinktivklassen införs permanent i 3D i samtliga åldersklasser samt elit.  

Statistiken visar: 
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Att bågskyttet har en fortsatt bra utveckling.  

Att de nya klasserna som infördes utnyttjas allt mer frekvent, speciellt av nytillkomna 

skyttar och av bredd/motionskyttar. 

Att Genomslaget på tavla inomhus är lågt beroende på att det inte är någon skillnad i rond 

mellan 21, 16 och Elit-klass. 

Motivering: 

Med grund i statistiken samt att införandet av 21-klassen men också instinctiveklassen, ligger 

i framkant inom det arbete som Riksidrottsförbundet nu ber alla Specialidrottsförbund att 

göra, möjliggöra en utveckling från idrottens typiska triangel/pyramid till en rektangel 

innebärande idrott för alla. Precis som vår vision ger riktningen för. Så anser vi att vår 

utvärdering ger ett positivt besked. 

Styrelsen föreslår  

Att1 ”Propp 12” fastställs i sin nuvarande utformning. 

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 

 

 Proposition 2 
2D-tapeter på 3D-rond. 

Motivering: 

Att som ny arrangör starta upp med 3D är en stor kostnad eftersom 3D-djuren kostar stora 

pengar. Om vi tillåter arrangörer att fylla ut med 2D-tapeter anpassade för 3D så möjliggör 

det för fler arrangörer att bygga upp kompletta banor. 

Styrelsen föreslår  

Att1 arrangörer av 3D-tävlingar får komplettera med 2D-tapeter anpassade för 3D-ronden. 

Att2 andelen 2D respektive 3D skall framgå av annonsen. 

Att3 2D-tapeterna inte skall vara tillåtna på SM 

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 

Medskick från stämman på Östra Svealands förslag att utvärdering sker 2018. 
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 Proposition 3 
Dela jakt-SM till ett SM och ett JSM 

Motivering: 

Vid jakt-SM så tävlar både seniorer och juniorer i samma tävling. Detta får en oönskad effekt 

för lagtävlingen där då seniorer och juniorer blandas för de klasser där de skjuter på samma 

avstånd. Andra SM/JSM är separata tävlingar även om de skjuts på samma tid och plats vilket 

då inte ger en sådan effekt. 

Styrelsen föreslår  

Att1 Jakt-SM delas till ett SM och ett JSM. 

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 

Skåne yrkade avslag 

 

 Proposition 4 
Tävlingsjurysammansättning 

Motivering: 

I dagens regelverk gäller följande krav för medlemmar i en tävlingsjury (SBF Bok 2 Regel 

3.13): 

SM, internationella tävlingar, samt tävlingar godkända för notering av världsrekord: 

”internationella domare eller nationella domarinstruktörer, dock lägst nationella 

domare” 

Övriga nationella-, landsdels- och distriktstävlingar:  

”domarutbildade (lägst SBF:s grundkurs för domare och tävlingsfunktionärer)” 

De krav som vi ställer på en tävlingsjury i Sverige är betydligt hårdare än de WA ställer på en 

tävlingsjury vid ett VM. Vi vill därför mjuka upp kraven för att lättare hitta medlemar till en 

tävlingsjury som uppfyller kraven. Dessutom kan man då lättare hitta personer som inte sitter 

i positioner där de senare hamnar i jäv vid eventuella överklaganden. 

Styrelsen föreslår  

Att1 kraven på tävlingsjurymedlemmarna vid alla tävlingar ändras till: ”Vara väl bevandrade 

i SBF:tävlingsregler och kan med fördel vara domarutbildad”. 

Att2 På SM utser TO tävlingsjuryn och får inte själv ingå i den. 

Att3 tävlingsjuryn inte i något fall får innehålla medlemmar ur arrangörsklubben. 

Att4 reglerna för tävlingsjuryn kompletteras med ett förtydligande om att det bör utses 

suppleanter att ta in om det skulle komma in ärenden som försätter tävlingsjurymedlem 

i jäv. 

Att5 reglerna för Övriga nationella-, landsdels- och distriktstävlingar förtydligas med att en 

ordförande skall utses. 

Att6 antalet medlemmar i tävlingsjuryn vid alla tävlingar skall vara minst tre (3). 

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 
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 Proposition 5 
SDF:s åliggande 

Motivering: 

För att förtydliga vad som åligger våra SDF att göra så vill styrelsen göra förändringar i 

Stadgarnas Kapitel 6 §37 SDF:s åliggande enligt följande: 

SDF skall: 

1. följa RF stadgar samt SBF:s stadgar samt övriga bestämmelser och beslut som fattas 

av överordnat idrottsorgan. 

2. (bortagen 2015-04-19)  

3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, 

föra protokoll vid årsmöte, andra medlemsmöten och styrelsesammanträden. 

4. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för 

styrelsens förvaltning; samt 

5. på begäran av RS eller SBF ställa till förfogande handlingar, som krävs för bedömning 

av distriktets verksamhet. 

6. verka för att någon/några föreningar varje år genomför DM i tavla utomhus, tavla 

inomhus, jakt, fält och 3D. 

7. godkänna distriktsrekord samt tillhandahålla en lista med de godkända rekorden till 

föreningarna inom distriktet. 

8. handlägger som första instans bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar Kapitel 14 

Bestraffningsärenden. 

9. handlägger som första instans ärenden enligt RF:s stadgar Kapitel 15 Överklagande 

av beslut som inte avser bestraffningsärende. 

10. ansvara för utbildningsverksamheten av tränare och domare. 

 

Styrelsen föreslår  

Att1 Ovanstående förändringar görs av stadgarna. 

Förbundsstämman beslutar enhälligt enligt styrelsens förslag. 
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 Proposition 6 
3D SM/JSM 

Motivering: 

Den internationella ronden för 3D skjuts idag med 2 pil per mål i kvalet och vi ser ingen 

förändring i detta inom överskådlig tid. Vi ser därför gärna att våra svenska mästerskap 

anpassar sig till detta. 

Våra regler för 3D SM saknar idag regler för 3D-rondens omfattning. Vi vill att detta 

formaliseras även i 3D på samma sätt som det redan har gjorts i övriga ronder. 

Styrelsen föreslår  

Att1 3D SM/JSM skall skjutas med 2 pil per djur 

Att2 3D SM skall skjutas 2 x 24mål över 2 dagar: 

Att3 3D JSM skall skjutas på 24 mål på en dag  

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 

 

 Proposition 7 
Mobiltelefon eller motsvaranden för resultatrapportering 

Motivering: 

Det har under en tid under dispens prövats att använda mobiltelefon eller motsvarande för 

resultatrapportering på tavla inom och utomhus. Vi känner oss nu mogna för att lägga in i 

reglerna för tavla inom och utomhus att det skall vara tillåtet. 

När det gäller skogen så vill vi fortsätta testverksamheten på dispensbasis eftersom det där 

ställer extra krav för att säkerställa att enheterna inte missbrukas. 

Styrelsen föreslår  

Att1 mobiltelefon eller motsvarande skall tillåtas för resultatrapportering i tavla inom och 

utomhus. 

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 
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 Proposition 8 
Licensklasser 

Motivering: 

Det uppstår i dag en del oönskade effekter och krångel när juniorer vill skjuta i 21 eller elit-

klass vilket vi vill eliminera genom att göra licensen helt åldersberoende (Med undantag för 

C-licens som bara skall vara giltig i 10-klass). 

Styrelsen föreslår  

Att1 licensklass A, B och C skall avse skyttens ålder. C-licens skall fortsatt bara vara giltig i 

10-klass. 

Att2 licensutbildningen för licensklass A och B skall vara samma. 

Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 

 

 Proposition 9 
Regel och stadgekommittén 

Motivering: 

Regel och stadgekommittén finns i dag med i stadgarna som en remissinstans för motioner där 

kommittén förväntas ge kommentarer på dessa till styrelsen. 

Denna kommitté är inte vald utan utses av styrelsen för att vara ett stöd i styrelsens arbete. 

Styrelsen tycker att denna uppgift kan tas över av regelkommittén. 

Styrelsen föreslår  

Att1 § 23 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie SBF-stämma. Första stycket ändras 

till: 

Motioner skall för att kunna tas upp till behandling vid följande SBF-stämma vara 

styrelsen tillhanda senast 15 november året före ordinarie SBF-stämma. SBF sänder 

sedan motionerna till SBF:s regel- och stadgekommitté senast 20 november samma år. 

Kommittén granskar motionerna och återsänder dem med kommentar till styrelsen före 

den 15 januari. 

Förbundsstämman beslutar enhälligt enligt styrelsens förslag 
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 Mellersta Norrlands BF 

 Motion 1 
Klubbtillhörighet 
Lennart Carlsson 

Bågskytte består i dag av 5 st olika tävlingsformer, tavla inomhus, tavla utomhus, 3D, fält 

samt jakt men som skytt så måste man i dag tävla för samma klubb i alla tävlingsformer, min 

motion är att skytt har rätt att tävla för olika klubbar i olika tävlingsformer, övergångsregler 

skall vara lika tidigare. 

Fördelen med detta är att vi kommer att få fler medlemmar då en del skyttar kommer att välja 

medlemskap i flera klubbar, vi kommer att få fler tävlingsstarter då fler skyttar kommer att 

tävla pga lagtillhörighet som flera saknar idag i vissa tävlingsformer. 

Som jämförelse så kan vi titta på svenska skidförbundet där man tillhör olika klubbar i olika 

tävlingsformer men samma förbund. 

  

Sundsvall 2014-01-03 

Lennart Carlsson 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker. 

 

Regelkommitténs yttrande: 

Att jämföra detta med skidförbundet är inte en bra jämförelse då deras tävlingsformer kräver 

både annan utrustning och specialkunskaper, mycket mer än hos oss, för att delta i de olika 

tävlingsformerna. 

Regelkommittén lämnar inget övrigt yttrande, men listar några för- och nackdelar nedan. 

  Fördelar: 

 Större inkomster till SBF eftersom klubbarna betalar in avgift/medlem till förbundet. 

 Det blir fler medlemmar i förbundet. 

 Fler skyttar kommer att kunna delta i lagtävlingar. 

 Klubbar som arrangerar tävlingar kan få in mer pengar på sina tävlingar om de tar ut 

anmälningsavgift för lagtävlingen. 

  Nackdelar: 

 Kommer man inte att tappa den rätta klubbkänslan? 

 Det kan uppstå osämja i någon klubb pga. att en skytt utifrån knuffar bort en tidigare 

given lagmedlem ur klubbens lag inför ex. ett SM. 

 Det finns risk för mer administration hos förbundet och klubbarna. 

  Frågor att ta ställning till: 

 I vilken klubb skall skytten ha sin hemmahörighet om skytten är medlem i en klubb 

för varje tävlingsform? 

 Hur skall regeln om klubbyte hanteras? 

 Hos vilken klubb skall skytten registreras för licensen? 

 Skall licensavgift betalas per klubb man skjuter för eller skall licensavgiften splittas 

upp per gren och i så fall, hur skall den splittringen se ut? 

 

Styrelsens yttrande: 

Avstyrker.  
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Förbundsstämman beslutar avslå motionen. 

 

 Motion 2 
Inför Instinktivklassen i samtliga tävlingsformer 
Lennart Carlsson 

Bågskytte består idag av 5 olika skjutstilar, Recurv, Compound, Barebow, Långbåge samt 

Instinktivbåge 

Samtliga skjutstilar förutom Instinktivbåge finns i samtliga tävlingsformer. 

Min motion är att vi även inför Instinktivebåge i samtliga tävlingsformer. 

Motivering är att då det nu har visat sig att vi är konkurrenskraftiga internationellt i 3D med 

Instinktivebåge så vore det en fördel att Instinktivskyttarna då kunde tävla betydligt mer och 

framförallt hela året med sin båge på realistiska avstånd precis som övriga skjutstilar kan 

göra. 

 

Lennart ”Burken” Carlsson    

Distriktets yttrande: 

Avstyrker. 

 

Styrelsens yttrande: 

Tillstyrker med tillägget att aluminiumpil fortsatt skall vara tillåten i långbåge utom i 

3D 

Förbundsstämman beslutar bifalla motionen med tillägg enligt styrelsens förslag efter 

votering 49-24 på Västkustens avslagsyrkande 
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 Skånes BF 

 Motion 1 
Ändringar i SBF:s stadgar 
Skånes BF 

Skånes Bågskytteförbund föreslår ändringar i SBF:s stadgar enligt följande: 

KAPITEL 6. SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND 

§ 37 SDF:s åliggande  

SDF skall:  

1. följa RF stadgar samt SBF:s stadgar samt övriga bestämmelser och beslut som fattas av 

överordnat idrottsorgan.  

2. årligen senast den 15 april till SBF insända de rapporter som föreningarna inom SDF insänt 

för vidarebefordran till SBF.  

3. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse 

 

Vi föreslår att punkt 2 tas bort ur stadgarna 

 

KAPITEL 7. FÖRENINGARNA 

§ 42 Åligganden  

Föreningen skall:  

1. följa RF:s stadgar samt SBF:s stadgar och tävlingsbestämmelser samt övriga bestämmelser 

och beslut fattade av överordnat idrottsorgan;  

2. årligen senast den 31 mars till SDF insända rapport enligt fastställt formulär samt till SBF 

betala den av SBF-stämman fastställda årsavgiften för innevarande år. 

 

Vi föreslår att punkt 2 ändras till följande: 

Årligen senast den 31 mars till SBF insända rapport enligt fastställt formulär i idrottenonline 

samt till SBF betala den av SBF-stämman fastställda årsavgiften för innevarande år. 

 

MOTIVERING: 

För att stadgarna skall överensstämma med verkligheten.  
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Styrelsens yttrande: 

Avstyrker. Åtgärdades vid stämman 2015 
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 Motion 2 
Utbildning av Domare 
Skånes BF 

Skånes Bågskytteförbund föreslår ändringar i SBF:s stadgar enligt följande: 

Appendix 4 Utbildning av Domare  

1 Utbildning av domare  

1.1 Nationella Domare  

1.1.1 Utbildning  

Domare utbildas och godkännes i distrikt/region för en period om två år av de regionala 

kursledarna enligt normerna för SBF:s grundkurs för domare och tävlingsfunktionärer.  

För att godkännas som nationell domare krävs att deltagaren ska ha varit aktiv inom 

bågskyttesporten i minst 24 månaders samt ha uppnått 16 års ålder.  

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. 

 

Vi föreslår att följande text läggs till i punkt 1.1.2: 

Efter genomgången andra grundkurs eller efter genomgången uppföljningskurs förlängs 

domarbehörigheten i fyra år. 

Därefter krävs ny grundkurs/uppföljningskurs för att förlänga behörigheten i ytterligare fyra 

år. 

 

MOTIVERING. 

Vi anser att uppföljningskurser inte behövs mer än vart fjärde år för att förlänga 

domarbehörigheten.  

 

Regelkommitténs yttrande: 

  Fördelar: 

 Mindre kostnad för distrikt/klubb/ enskild domare 
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 Sparar tid för domarutbildarna/domarna som ju arbetar idéellt 

  Nackdelar: 

 Reglerna ändras kontinuerligt både från WA och efter varje stämma  

 Domarna måste uppdatera sig själva vilket kan medföra olika tolkningar 

 De mycket värdefulla diskussionerna om olika fall sker bara med långa mellanrum 

 

Styrelsens yttrande: 

Avstyrker. 

Förbundsstämman beslutar avslå motionen. 
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 Östra Svealands BF 

 Motion 1 
Junior-SM tavla utomhus 
Bernt Andersson 

Gäller Junior-SM tavla utomhus 

Ändra så att de 16 bästa går vidare till finalskjutning istället för som idag bara de 8 bästa 

genom att börja en timme tidigare. 

Motiv: 

Det var mycket höga poäng för att gå vidare tex HC16 (667p) vilket hade räckt till en tionde 

plats på Senior-SM. 

Flera skyttar deltar bara i tavel-SM och paraskyttarna kan ju bara deltaga i tavla. 

Detta påverkar inte resten av dagarna. 

På senior-SM i somras startade vi en timme tidigare utan problem (pga färjan). 

Om vi hade gått efter detta på senaste JSM hade endast en skytt inte fått deltaga i finalstegen. 

 

Regelkommitténs yttrande: 

  Fördelar: 

 Fler ungdomar får skjuta matchskjutning 

  Nackdelar: 

 Tidsåtgång – jämförelsen med senior-SM haltar något då de skjuter i 2 dagar 

 Utrymmet kan vara begränsat vilket kan medföra dubbla omgångar vilket i sin tur kan 

medföra ytterligare tidsåtgång. 

  Frågor att ta ställning till: 

 Ska det gälla alla 13 och 16 klasser? 

 Ska bye-matcher tillåtas – annars blir det bara 8 om det inte är minst 16 i klassen 

 

Styrelsens yttrande: 

Remittera till ungdomsansvariga för att bereda frågan vidare till stämman 2017 

Förbundsstämman beslutar avslå motionen och att remittera frågan för fortsatt beredning 

enligt styrelsens förslag 
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Omvalde ordföranden Bo Palm tackar för förtroendet och säger 

några ord om sina tankar inför det närmsta året. 

 

Mötesordföranden, Stefan Bessman och avgående ordföranden i 

valberedningen Berryl Arvehell erhåller en present för gott arbete.  

 

Avgående ledamoten Peter Holt avtackades på plats och Christina 

Priklonsky avtackas vid ett senare tillfälle.  

 

Därefter förklarades förbundsstämman avslutad. 

 

Helsingborg 2016-04-25 

 

 Vid protokollet  

 

 

Cenneth Åhlund   

Justeras:  

 

 

Stefan Hansson Stefan Lindholm Stefan Bessman (ordförande) 

 

  


