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Propositioner och motioner till Svenska bågskytteförbundets 
årsstämma 2023 

Proposition 1   

 

Ändring av §21  Tidpunkt och kallelse till ordinarie SBF-stämma  

Dagens lydelse: Ordinarie SBF-stämma skall hållas varje år före maj månads utgång på tid och 
plats som SBF-styrelsen bestämmer. 

Förslagen lydelse: Ordinarie SBF-stämma skall hållas varje år under april månad  på tid och 
plats som SBF- styrelsen bestämmer. 

Anpassning till praktik.   

 …… 

Dagens lydelse: Dagordning för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt SBF-
styrelsens förslag (propositioner) samt inkomna motioner till SBF-stämman- vilka skall vara 
följda av styrelsens yttrande- senast fyra veckor före mötet läggas ut på SBF:s hemsida. 

Förslagen lydelse: SBF-styrelsens förslag (propositioner) samt inkomna motioner om 
stadgeändringar till SBF-stämman- vilka skall vara följda av styrelsens yttrande, publiceras 
senast åtta veckor före mötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse publiceras senast fyra 
veckor före mötet. 

 

Detta för att stärka demokratin och engagera flera, utan onödig tidspress. 

 

Etiknämnden: Tycker propositionen är bra. 
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Proposition 2  

Ändring av §26 Valberedning  
Dagens lydelse:  

Valberedning utgörs av ordförande och två övriga ledamöter, en kvinna och en man, valda av 
SBF-stämman. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. 

Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter bestämmer. 
Valberedningen är beslutsför när kallelse har utgått en vecka före sammanträdet till 
ledamöterna och minst två av dem är närvarande. 

Valberedningen sänder ut förfrågan till ledamöter och revisorer vilkas mandattid utgår vid 
SBF-stämmans slut, om förnyad kandidatur senast 1 oktober året före det år ordinarie SBF-
stämma skall hållas. Svar från dessa skall vara valberedningen tillhanda senast 15 oktober 
samma år. 

Valberedningen meddelar senast den 1 november till SDF och föreningar per e-post eller brev 
samt lägger ut på SBF:s hemsida för vilka ledamöter mandattiden utgår och namnger de som 
har avböjt  återval. 

I samband med detta utsändes förslag till SDF senast den 1 december och SDF sänder sitt 
förslag till  valberedningen senast den 15 januari. 

SDF får före den 15 januari till valberedningen lämna förslag till valen under punkterna 11–14 i 
§ 22.   

Valberedningen skall under perioden mellan ordinarie SBF-stämmor aktivt arbeta fram förslag 
till ersättare för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. 

Senast 30 dagar före SBF-stämman utsänder valberedningen till SDF och föreningar en 
gemensam lista över föreslagna kandidater jämte eget förslag till styrelsens och 
regelkommittéernas sammansättning. 
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Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SBF-styrelsen och 
regelkommittéerna. 

Innan kandidatnomineringen börjar vid SBF-stämman, skall valberedningen meddela sitt 
förslag  beträffande de val som skall förekomma enligt punkterna 11–14 i § 22. 

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap får 
kännedom om. 

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmöte skall protokollet 
överlämnas till SBF-styrelsen. 

 

Förslagen lydelse: 

Valberedning utgörs av ordförande och två övriga ledamöter, en kvinna och en man, valda av 
SBF-stämman. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. 

Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter bestämmer. 
Valberedningen är beslutsför när kallelse har utgått en vecka före sammanträdet till 
ledamöterna och minst två av dem är närvarande. 

Senast den 1 november  året före det år ordinarie SBF-stämma skall hållas sänder 
valberedningen en förfrågan till ledamöter och övriga funktioner vilkas mandattid utgår vid 
närmast kommande SBF-stämma, om intresse för förnyad kandidatur. Svar från dessa skall 
vara valberedningen tillhanda senast 1 december  samma år. Kontinuerligt bör dessutom 
valberedningen göra personliga intervjuer med berörda. 

Valberedningen meddelar senast den 15 december  SDF och föreningar per e-post samt lägger 
ut på SBF:s hemsida om vilka ledamöter som mandattiden utgår och namnger de som har 
avböjt återval. 

Den 31 januari  är sista dagen för SDF, klubbar och enskilda medlemmar att skicka in förslag 
om kandidater till SBF:s styrelse och andra aktuella funktioner till valberedningen. 
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Valberedningen skall kontinuerligt söka kandidater till kommande styrelse och andra 
funktioner inom SBF. Till sin hjälp har man SDF, föreningar och enskilda medlemmar som 
kontinuerligt bör sända förslag till valberedningen. 

Senast fyra veckor  före SBF-stämman utsänder valberedningen till SDF och föreningar en 
gemensam lista över föreslagna kandidater jämte eget förslag till styrelsens och övriga 
funktioners sammansättning. 

Innan kandidatnomineringen börjar vid SBF-stämman, skall valberedningen meddela sitt 
förslag beträffande de val som skall förekomma enligt punkterna 11–14 i § 22. 

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap får 
kännedom om. 

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmöte skall protokollet 
överlämnas till SBF-styrelsen. 

 

 

Etiknämnden: Tycker propositionen är bra. 
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Proposition 3 

Appendix 4 

Utbildning och organisering av domare 
 

1 Förkunskaper, Utbildning och Behörigheter: 

1.1 Grundutbildning domare : Utbildningen rekommenderas till aktiva skyttar, ledare och 
tränare. 

1.1.1  Erfarenhet: Med fördel ett års erfarenhet från bågskyttesporten som deltagare eller 
funktionär vid tävling. 

1.1.2 Förkunskaper: Genomfört digitala utbildningar: Bågskytten: Introduktion till bågskytte, 
Licens A, B utbildning med betyg via bågskyttarnas utbildningsportal.   

1.1.3 Utbildning: Digital utbildning ”grundutbildning domare”.  

1.1.4 Registrering av genomförd Grundutbildning domare görs per automatik i bågskyttarnas 
utbildningsportal. Utskrift av betyg görs av studenten själv.  

1.1.5 Giltighetstid på betyg är 2 år. 

 

1.2 Nationell Domarkandidat 

1.2.1 Förkunskaper: Minst två års erfarenhet från bågskyttesporten och genomfört digitala 
utbildningar enligt 1.1.3. 

1.2.2 Utbildning: Praktisk utbildning med nationell domarinstruktör, enligt kursplan, minimum 12 
lektioner a 45 minuter, och genomfört kunskapsprov.   

1.2.3 Behörighet: Lämplighetsbedömning och rekommendation görs av nationell 
domarinstruktör och godkänns av Svenska Bågskytteförbundets styrelse. Nationell 
Domarkandidat kan vara domare enligt 1.6 för en tid av tre år. 
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1.2.4 Förlängning av behörighet: Nationell Domarkandidat skall genomgå praktisk 
uppdateringskurs med nationell domarinstruktör, minimum 4 lektioner a 45 minuter, vart 
3:e år, samt förnya kunskapsprovet för Nationell Domarkandidat. 

1.2.5  Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det Svenska bågskytteförbundets 
etiknämnds ansvar att eventuellt återkalla Nationell Domarkandidats behörighet. 

1.2.6 Registrering av Nationell Domarkandidat sker i tävlings- och resultatdatabasen. 

1.2.7  Lämplig fysisk kapacitet och ålder från 16 år.  

 

1.3 Nationell domare 

1.3.1 Förkunskaper: Minst tre års erfarenhet från bågskyttesporten och genomgått utbildningar 
enligt 1.1.3 och 1.2.2. Att minst två tävlingar är genomförda som Nationell Domarkandidat, 
eller varit deltagare/funktionär vid minst tre tävlingar, registrerat i tävlings- och 
resultatdatabasen. 

1.3.2 Utbildning: Praktisk utbildning med nationell domarinstruktör, enligt kursplan, som pkt. 
1.2.2 samt genomfört kunskapsprov med betyg för Nationell Domare.   

1.3.3 Behörighet: Lämplighetsbedömning och rekommendation görs av nationell 
domarinstruktör och godkänns av Svenska Bågskytteförbundets styrelse. Nationell domare 
kan vara domare enligt 1.6 för en tid av två år. 

1.3.4 Förlängning av behörighet: Nationell domare skall tjänstgöra som domare minst två gånger 
eller varit deltagare/funktionär vid nationell tävling tre gånger eller en kombination av 
föregående som alltid blir tre gånger årligen. Genomföra praktisk uppdateringskurs med 
nationell domarinstruktör enligt pkt 1.2.4 och förnya kunskapsprovet för Nationella 
Domare. 

1.3.5  Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det Svenska bågskytteförbundets 
etiknämnds ansvar att eventuellt återkalla nationell domares behörighet. 

1.3.6 Registrering av nationell domare sker i tävlings- och resultatdatabasen.  

1.3.7  Lämplig fysisk kapacitet och ålder från 18 år 
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1.4 Nationell domarinstruktörer  

1.4.1 Förkunskaper: Minst fem års erfarenhet från bågskyttesporten och genomgått utbildningar 
enligt 1.1.3, 1.2.2, 1.3.2 samt att ett flertal tävlingar är genomförda som nationell domare. 
Djupare kunskaper om tävlingsregler och dessas motivering krävs.  

1.4.2 Utbildning: Närvaro vid domarinstruktörkonferens och genomfört kunskapsprov för 
nationell domarinstruktör. 

1.4.3 Rekrytering av nationella domarinstruktörer sker genom Svenska bågskytteförbundets 
utlysning av tjänster.   

1.4.4 Behörighet: Lämplighetsbedömning och rekommendation görs av Domar- och 
regelkommittén och godkänns av Svenska bågskytteförbundets styrelse för en tid av två år. 

1.4.5 Förlängning av behörighet: Nationell domarinstruktör skall tjänstgöra som domare minst en 
gång eller vara deltagare/funktionär vid nationell tävling en gång eller en kombination av 
föregående som alltid blir två gånger årligen. Nationell domarinstruktör skall genomföra 
minst en domarutbildning och närvara vid anordnade nationella domarinstruktör-
konferenser samt förnya kunskapsprovet för Nationell Domarinstruktör. 

1.4.6 Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det Svenska Bågskytteförbundets 
etiknämnds ansvar att eventuellt återkalla nationell domarinstruktörs behörighet. 

1.4.7 Registrering av nationell domarinstruktör sker i tävlings- och resultatdatabasen.  

1.4.8 Lämplig fysisk kapacitet och ålder från 21 år. 

1.4.9 Nationell domarinstruktör skall vara väl bekant med Svenska Bågskytteförbundets policys 
och skall signera ”Uppförandekod representant SBF”. 

 

     1.5 Ändring i behörighet  

1.5.1 Ansvarig domare eller i förekommande fall Tekniska Ombudet får när som helst tillfälligt 
indra en domares behörighet om vederbörande enligt Ansvarig domare/TO:s åsikt inte 
fullgott utför sina domarplikter. En sådan indragning gäller under aktuell tävling. Domaren 
skall skyndsamt skriftligt meddelas orsaken till den tillfälligt indragna behörigheten, med 
kopia till Svenska Bågskytteförbundets kansli.      

1.5.2 Om behörighet utgår på grund av ej genomförd utbildning, tävling eller kunskapsprov 
återgår behörighet till en lägre nivå. 
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1.5.3 Återkallad behörighet gäller den nivån som innehas under aktuell tävling. Etiknämnden står 
fritt att återkalla alla nationella behörigheter om det anses nödvändigt.  

 

 1.6 Domarkommittéers sammansättning  

1.6.2 Vid distriktstävlingar kan alla domarna vara Nationell Domarkandidat. 

1.6.3 Vid sanktionerade nationella tävlingar skall en tredjedel av domarna ha behörighet som 
 Nationell Domare eller högre.  

1.6.4 Vid JSM och SM skall alla domare ha behörighet som Nationell Domare eller högre. 

 

Punkterna 2.1–2.4 är en sammanfattning av WAE och WA:s procedurer  

2.1 Kontinental domare   

2.1.1 Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.  

2.1.2 Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två (2) år som nationell domare enligt 
pkt 1.3.  

2.1.3 Utbildning: World Archery Europe domarseminarium och bestått examen.   

2.1.4 Behörighet: WAE:s domarkommitté och WAE styrelse godkänner för en tid av max 4 år. 

2.1.5 Förlängning av behörighet: Bestått kunskapsprov enligt WAE:s domarkommitté. 

2.1.5 Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WAE:s domarkommitté som inte 
ger aktuell domare nya uppdrag. 

2.1.6 Registrering av kontinentala domare görs på WAE:s hemsida. 

2.1.7 Lämplig fysisk kapacitet och ålder 21–65 år 

 

2.2 WA ungdomsdomare   

2.2.1 Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.  
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2.2.2 Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två år som nationell domare enligt pkt 
1.3.  

2.2.3 Utbildning: World Archery domarseminariet och bestått examen.   

2.2.4 Behörighet: WA:s domarkommitté och WA styrelse godkänner för en tid av max fyra (4) 
år. Aktuell domare blir även Continental domare för samma period. 

2.2.5  Bibehållen behörighet: Aktiv tjänstgöring som domare, seminarier och lösning av frågor 
från aktuella fall fyra gånger per år. 

2.2.6 Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WA:s domarkommitté eventuellt 
indrar behörigheten. 

2.2.7 Registrering av WA ungdomsdomare görs på WA:s hemsida. 

2.2.8 Lämplig fysisk kapacitet och ålder 18–30 år 

2.2.9 WA ungdomsdomare tjänstgör på juniortävlingar under ledning av WA domare.  

2.2.10 WA ungdomsdomare som vill fortsätta som WA domarkandidat efter fyllda 30 måste 
fullföra utbildningen för kontinental domare.  

 

2.3 WA domarkandidat   

2.3.1 Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.  

2.3.2 Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två år som WAE kontinental domare 
pkt 2.1.3 

2.3.3 Utbildning: World Archery domarseminariet och bestått examen.   

2.3.4 Behörighet: WA:s domarkommitté och WA styrelse godkänner för en tid av max 4 år.  

2.3.5 Bibehållen behörighet: Aktiv felfri tjänstgöring som domare, seminarier och lösning av 
frågor från aktuella fall fyra gånger per år. 

2.3.6 Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WA:s domarkommitté som 
eventuellt indrar behörigheten. 

2.3.7 Registrering av WA domarkandidat görs på WA:s hemsida. 

2.3.8 Lämplig fysisk atletisk rörelsekapacitet och ålder från 23–65 år (under 60 år vid examen) 
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2.3.9 Varje medlemsorganisation får ha totalt fyra WA tjänstgörande domare 

 

2.4 WA internationell domare   

2.4.1. Internationella domare utbildas enligt de regler som beskrivs i WA bok 1 appendix 4.  

2.4.2. Förkunskaper: Engelska, muntlig och skriftlig. Minst två år som WA domarkandidat pkt 
2.3.3  

2.4.3. Utbildning: WA domarseminariet och bestått examen.   

2.4.4. Behörighet: WA:s domarkommitté och WA styrelse godkänner för en tid av max fyra år.  

2.4.5  Bibehållen behörighet: Aktiv felfri tjänstgöring som domare, seminarier och lösning av 
frågor från aktuella fall fyra gånger per år. 

2.4.6 Vid brott mot tävlingsregler och domarprocedurer är det WA:s domarkommitté som 
eventuellt indrar behörigheten. 

2.4.7 Registrering av WA domarkandidat görs på WA:s hemsida. 

2.4.8 Lämplig fysisk atletisk rörelsekapacitet och ålder från 25–65 år  

2.4.9 WA har en kvot för hur många WA internationella domare det får vara (f.n. 70 domare 
med beslutat ökning till 80). En medlemsorganisation får ha maximalt fyra WA 
tjänstgörande domare. 

 

 

 

Etiknämnden: Appendix 4 ett appendix till stadgarna, och behandlas som en proposition vid stämman. 
Förändringen förmodligen på sikt är bra och nödvändig. 

 

Styrelsen: Konsekvensutredning gjord juni 2022. Mycket entydiga svar om att detta är ett nödvändigt steg 
framåt. Presenterades vid SDF ordförande möte 2022-06-20. 
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Motioner 

Motion 1  

Byte av distrikt 

BK Vildkaninen 

från Sydöstra Götalands Bågskytteförbund till Östra Svealands Bågskytteförbund 

 

Bakgrund 

Det läge vi har, rent geografiskt, medför en del svårigheter att för oss gotlänningar ta oss till 

och från tävlingar, utbildningar och annat utbyte klubbar emellan på fastlandet när vi tillhör 

Sydöstra Götalands Bågskytteförbund. Detsamma gäller såklart för det omvända när det 

gäller att stå som arrangör för tävlingar där vi önskar att gäster från fastlandet skall delta. 

Färjelinjen till Oskarshamn medför minst en extra övernattning/resdag medan färjelinjen till 

Nynäshamn har bättre anpassade tider. Avgångarna till/från Nynäshamn möjliggör resor 

över dagen, upp på morgonen och hem igen på kvällen. Det i sin tur bidrar till lägre 

resekostnader samt ökad flexibilitet att utnyttja ledig tid. Det ger våra medlemmar ökade 

möjligheter att kunna delta i olika evenemang och utvecklas inom sporten. 

 

Förslag 

Vi önskar byta distrikt till Östra Svealands Bågskytteförbund. Vi får inte enbart bättre 

resmöjligheter via färja utan även bättre flygförbindelser. Förhoppningsvis möjliggör det ett 

större utbyte mellan BK Vildkaninen och andra klubbar i det förbundet. Vi har idag redan 

skyttar som är aktiva i klubbar i Östra Svealands Bågskytteförbund. 
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Konsekvenser 

Om motionen avslås är risken att det lilla, näst intill obefintliga, utbyte vi idag har med övriga 

distrikt fortsätter. I sämsta fall kan det upphöra helt. 

Yrkande 

Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar BK Vildkaninen att årsmötet beslutar om en 

övergång från Sydöstra Götalands Bågskytteförbund till Östra Svealands Bågskytteförbund 

inte bara är möjlig utan att det även kan genomföras så snart det är möjligt. 

 

2022-03-06 

BK Vildkaninen 
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Domar och regelkommittén: Tillstyrker (ändring av §36) 

Styrelsen: Tillstyrker 
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Motioner 

Motion 2  

 

Skånes Bågskytteförbund 

SBF:s stadgar och tävlingsbestämmelser. 

Bok 1. Kapitel 2 Behörighetsregler för tävlande och lagfunktionärer 

Följande text finns. 

2.1.6 Övergång till annan förening. 

Övergång avseende tävlingsdeltagande från en förening till annan skall ske under januari 

månad, skytt får under övergångsmånaden inte representera den förra föreningen vid tävling. 

Bågskytt som under kalenderåret byter bostadsort, kan omedelbart i tävling få representera 

förening på den nya orten. 

Övergång från en förening till en annan förening enligt ovan får ske under förutsättning: 

Att den förra föreningen skriftligen redovisar skyttens märkeskompetens, samt att 

föreningen inte har några ekonomiska krav på skytten eller att denne på annat vis 

häftar i skuld till föreningen. 

Att den nya föreningen bekräftar övergången genom underskrift och översänder intyg eller 

kopia till sitt och den tidigare föreningens SDF. 

Skånes BF föreslår att den fetmarkerade texten byts ut mot följande: 

Att den förra föreningen till den nya föreningen skriftligen intygar att de inte har några 

ekonomiska krav på skytten eller att denne på annat vis häftar i skuld till föreningen. 
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Motivering: 

Redovisning av skyttens märkeskompetens är helt ointressant i sammanhanget. 

De flesta vet i dag inte ens vad detta innebär och i vårt distrikt förekommer numera ingen 

större aktivitet när det gäller märkestagning. 

Hela tillvägagångssättet vid klubbövergång verkar dessutom vara ganska okänt hos föreningar 

och distrikt och någon form av information i ärendet kan vara på sin plats. 

Vi har ett antal exempel på att skuldfrågan inte kontrollerats mellan klubbarna och att 

informationen till distrikten helt har utelämnats. När detta påpekas så möts man av totalt 

oförstående. 

 

Domar och regelkommittén: Tillstyrker 

Styrelsen: Tillstyrker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propositioner och motioner till Svenska Bågskytteförbundets årsstämma 2023      Sida 16 av 19 

 

Motioner 

Motion 3  

Skånes Bågskytteförbund 

Skånes BF föreslår att följande tillägg införs i SBF:s stadgar §41 SDF:s åliggande 

8. Upprätta röstlängd för SDF-stämmor. 

Motivering: 

Efter beslut på senaste årsstämman med SBF, att SBF endast upprättar underlag till röstlängd 

för SDF-stämmor så finns det inte längre reglerat vilken instans som upprättar röstlängden 

och vi anser att det ska vara reglerat i stadgarna 

 

Domar och regelkommittén: Tillstyrker med tillägg, baserad på aktuella årsrapporter   

Styrelsen: Tillstyrker med tillägget ovan 
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Motioner 

Motion 4  

 

En mer demokratisk och värdeskapande organisation 
Karlstads Bågskytteklubb 

 

Problem 

Det blir allt svårare att få folk i samhället och därmed även i bågskytteklubbarna att engagera sig i 
ideella förtroendeuppdrag och ännu svårare är det att få någon att engagera sig på distrikts- eller 
riksnivå. Man kan eventuellt ställa upp när det passar en själv eller ens barn, men få tar långsiktiga 
ansvarsuppdrag, särskilt inte om det är långt från den egna verksamheten. Man orkar inte. 

Distriktsförbundens styrelser har ingen större lockelse och när kommunikationsmöjligheterna 
församordning mellan SBF och klubbarna nuförtiden inte längre utgör ett geografiskt problem 
samtidigt som kompetenskraven ökar måste man våga fråga sig om distriktsförbunden verkligen 
behöver vara kvar i sin nuvarande formella form. 

Information om vad som sker och vad vi klubbar ska göra mejlas vanligtvis idag direkt till klubbarna 
från SBF och inte via distrikten som ofta har sämre koll än många klubbar. Med lågt engagemang 
och allt mindre upplevd nytta för distriktets klubbar spelar distriktsförbunden ut sin roll alltmer, i 
alla fall som formella förbundsföreningar med stadgar, styrelser, årsredovisningar mm. Nyttan 
med distrikten idag är ytterst begränsad. De beslutar om distriktstävlingar (som klubbarna anmält 
intresse om) och administrerar distriktsrekord samt delar ut utmärkelser. Inför årsmöten i SBF 
diskuteras motioner för att kunna rösta på stämman. Allt detta kan fortsätta ske utan dagens 
formella upplägg. 

Distriktsförbundens styrelsemedlemmars ideella arbetsinsatser kan bågskyttesverige ha större 
glädje av i klubbarna. 
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Motion 4 forts. 

 

Förslag 

1. Avskaffa distriktsförbunden i sin nuvarande form. Låt klubbarna där engagemanget finnskomma 
närmre SBF och slopa ett formellt mellanled. Besöken och samtalen vi haft från SBFpå senare år 
vill vi ha mer av. Om något välfungerande distrikt ändå vill ha kvar en typ av”ombudsgrupp” så är 
det valfritt, men inget formellt krav ska finnas. 

2. SBF ska se till att ha idrottskonsulenter anställda som sköter information och 
samordningskontakterna med klubbarna. 

Förslag på arbetssätt: SBF-konsulenterna bokar möten via Teams med klubbarnas ordförande, 
ibland i storgrupp vid informationsfokus och ibland i mindre grupper som 6-10klubbar åt gången 
då saker ska diskuteras. I vissa sakfrågor kopplar man även samman klubbar i samma situation från 
olika delar av landet som får möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter. Ett besök hos de 
enskilda klubbarna görs åtminstone vart tredje år, kanske ihop med en SISU-konsulent. 
Teamsutbildningar kan hållas på riksnivå med alla bågskytteklubbar och valfria representanter. 

Det finns 11 distrikt och cirka 155 klubbar i landet. SBF-konsulenterna skulle kunna 
fördelaklubbarna inom 2–4 ansvarsområden: 

• Norr, 42 klubbar) Norrbotten, Västerbotten, Mellersta Norrland, Södra Norrland, Norra 
Svealand 

• Västmitt, 37 klubbar) Västra Götaland, Västra Svealand 

• Öster, 35 klubbar) Östra Svealand, Östra Götaland 

• Söder, 35 klubbar) Sydöstra Götaland, Skåne 

3. Distriktens och gärna även SBF:s ekonomi läggs ut på en ekonomifirma som kan sköta all 
distriktsekonomi likvärdigt, kompetent och effektivt. 
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Motion 4 forts. 

 

4. Distriktens hemsidor avskaffas och ersätts av enkla sidor på SBF:s hemsida (en sida per distrikt) 
där distriktsrekord, distriktsmästerskap och utmärkelser presenteras. Här finns även länkar till 
respektive klubbs egna hemsidor samt information före och efter möten i distrikten. 
Webbadministrationen ska kunna skötas av SBF-konsulenterna. 

5. Klubbarnas önskemål om stadge- och regeländringar samt klubbarnas svar på motioner och 
styrelseförslag på SBF:s årsstämmor ska efter dialog skickas till de samordnande SBF-konsulterna 
och presenteras på SBF:s årsmöte av konsulenterna på delegation av klubbarna. De kan då 
muntligen svara på eventuella frågor och förklara tanken med förslagen. 

6. Årsstämmorna ska hållas digitalt för alla klubbar och även röstning sker digitalt där allaklubbars 
röster räknas utifrån ett andelstal motsvarande antalet medlemmar efter en ”logaritmisk modell” 
som arbetas fram av SBF där mindre klubbars medlemsantal får ett lite större värde än de stora 
klubbarnas. Det blir då en direktdemokrati med fler klubbar och medlemmar som engagerar sig i 
SBF och bågskyttets utveckling. 

Karlstads Bågskytteklubb 

Gunnar Persson, ordf. 

 

Domar och regelkommittén: Detta är en stor förändring som kräver ett beslut om alternativ 
/ändrat röstlängd vid SBF möten. Förslag: Varje förening en röst per påbörjat tiotal medlemmar 
maximerad till fem röster. 

Uppmärksamma att SDFs stadgar måste följas ifall stämman röstar för motionen. Eventuellt kan 
beslutanderätt kan vara olika i SDF’en. 

 

Styrelsen: Avstyrker. Fråga: Vill årsstämman ge styrelsen uppdrag att utreda en demokratisk 
styrningsstruktur med motionens intentioner?   


