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Svenska Bågskytteförbundet
Inledning
Verksamhetsåret 2008 är till ända och det är tid för en summering och som vanligt visar en titt
i ”backspegeln” på behov av åtgärder som för vår idrott framåt. Så har det alltid varit och
kommer sannolikt att fortsätta så även i framtiden. Det är det som är basen för utveckling.
En verksamhetsplan har skapats för 2008-2009 och den skall under sommaren 2009
uppdateras så den blir gällande även för 2010.
Organisation
Vår organisation har eller är på väg att förändras på flera sätt. Styrelsen har delats in i 3
berednings- och utvecklingsgrupper. Det blir effektivare att arbeta i mindre grupper istället för
att samla hela styrelsen för varje fråga. Förändringar är även på gång vad avser sportgruppen
och skapande av en ny tränarorganisation.
Varje styrelseledamot har även ett fadderansvar för 1-2 bågskyttedistrikt vardera.
Distrikts- och föreningsutveckling
Detta är en prioriterad fråga i verksamheten. Effektivitet är att göra rätt saker och här finns
mycket att göra, bl.a. måste det lokala arbetet peka åt samma håll som den övergripande
verksamhetsplanen. Vi avser även att inom ramen för idrottslyftet låta vår förbundskapten
besöka distrikt och föreningar för att bidra med sin kompetens och erfarenhet.
Utbildning
Även utbildningsverksamheten hör till den prioriterade verksamheten. Förbundsstyrelsen och
anställda skall utbildas i marknadsföring, distrikts- och föreningsstyrelser bör vidareutbildas
samt självfallet den nybildade tränarorganisationen. Som en följd av det sistnämnda kommer
kunskapen att överföras till våra skyttar.
Idrottslyftet
De pengar som Regeringen givit idrotten har varit till stor nytta för vår sport. Många klubbar
har kunnat utöka sin verksamhet tack vare dessa medel och vi hoppas och ser fram mot att det
fortsätter. Se även under distrikts- och föreningsutveckling.
Tävlingsverksamhet
Det förekommer tävlingar i stort sett varje kväll men vi har problem. De största och viktigaste
internationella tävlingarna är inom tavel- och fältskyttet. Vi behöver fler tävlingar inom dessa
discipliner för att våra landslagsskyttar skall få nödvändigt matchande.
Ekonomi
Vi har en balanserad ekonomi som i huvudsak har följt fastställd budget. Fortfarande saknas
pengar att fullt ut stödja våra landslag vilket innebär att skyttar som representerar Sverige
måste bidra med egna insatser eller genom sponsorhjälp.
Sportsliga framgångar
Jag hänvisar till annan plats i verksamhetsberättelsen som visar att våra skyttar hävdar sig
mycket bra i den internationella konkurrensen.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka anställda inom förbundet, ingen nämnd och ingen glömd.
Ni gör ett fantastiskt arbete för vår sport som vi alla tycker så mycket om.
Berryl Arvehell
Förbundsordförande
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Ordförande:
Utbildningsutskottet;
Breddutskottet;
Sekreterare:
Ekonomiansvarig;
IT-frågor;
Utbildning:
Gymnasiet:
Domaransvarig;
Distriktsutveckling;
Föreningsutveckling;
Ungdomsansvarig;
PR o Sponsring
Ungdomsledamot:

Berryl Arvehell, Norrköping
(vice ordf) Bo Palm, Göteborg
Kurt Lundgren, Forshaga
Cenneth Åhlund
Bo Palm, Göteborg
Mikael Boberg, Göteborg
Peo Gunnars, Borlänge
Cenneth Åhlund
Peter Holt, Karlstad
PeO Gunnars, Borlänge
Mats Engman, Motala
Jane Gyllhag, Eskilstuna
Susanne Svärd, Borås
Isabell Danielsson, S-grupp, Elin Kedén, G-grupp och
Brita Sjö, N-grupp

Hedersordförande:
Hedersledamöter:

Berryl Arvehell, Norrköping
Barbro Lundqvist, Kil
Henry Jonson, Kungsängen
Ingvar Yxell, Asarum
Sigrid Johansson, Stockholm
Leif Janson, Kungsängen

Valberedning:

Jan Ruthblad, Huskvarna
E-post: jan.ruthblad@bagskytte.se
Leif Eriksson, Sundsvall
Kaarina Saviluoto, Sävsjö
Monica Bjerendal, Trollhättan

Revisorer:

Lars Skoglund, Sundsvall
Len Blomgren, Österskär

Styrelsen har under åren hållit fyra protokollförda sammanträden.
Mellankommande
frågor har behandlats via protokollförda telefonmöten ( 5 st.)
Stora Grabbars märke
Nr 127
Nr 128

Anki Nilsson, Sundsvall
Mikael Olsson, Stockholm
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Utmärkelser till Klubbar;
Standar;

Bollnäs BK, 50 år,

Utmärkelser
Hedersmedalj i Guld;

Peter Reiner, Stockholm

Hedersmedalj i Silver;
Hedersmedalj i Brons;

Jan Johansson, Bollnäs BK
Rolf Larsson, Västra Svealands BF

Förtjänstplakett i Guld;

Raimo Mämmelä, Bollnäs BK
Lars Grundén, Bollnäs BK

Förtjänstplakett i Silver;

Britt Larsson, BK Fjädern

Förtjänstplakett i Brons;

Per-Arne Svensson, BK Fjädern
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Tävlingsverksamhet år 2008.
2008
Åter ett år ska summeras, åren går fort och kommer ofta, tycker jag.
Årets stämma hölls i Södertälje den 19-20 april, en mängd proppar och motioner behandlades,
många berörde ju självfallet vår tävlingsverksamhet
Allsvenskan 2007/2008 kom glädjande nog igång, nu med fyra grupper efter lite dividerande.
Till final gick Rembo, Eskilstuna, Lindome och Borås. Finalen sköts sedan före SM, på
fredag kväll i Eskilstuna den 14 mars och segrade gjorde Eskilstuna på sin hemmaplan,
framcoachad av Leif Danielsson, före Lindome. Ingen dålig SM-arrangör, Grattis.
Klassikern, För 8:e året, har klassikern avverkats, 4 av 5 SM under året är kraven, och det
klarade 130 st. skyttar av. Glädjande nog av lika många juniorer som seniorer.
Dessutom har 10 skyttar lyckats erövra klassikern under fem år, dock inte i följd, dessa
kommer att på inne-SM i Eskilstuna -09 tilldelas GULDKLASSIKERN.
Årets skytt för 2007 På SM i Eskilstuna uppmärksammades 2007 års Årets skytt, SBF:s
styrelse hade utsett: PETRA ERICSSON. till den utmärkelsen
Samtidigt: För tredje året, utsågs också årets Kvinnliga och Manliga ledare för 2007
Dessa blev Eva Lundqvist, Umeå och Anders Fredriksson, Järnvägen och de fick båda ta
emot check och glaspokal, och stora applåder, Eva tyvärr inte närvarande personligen.
SM:
- Senior-SM, För andra Året i rad, inleddes SM:n i Munktellarenan, Eskilstuna 15-16 mars,
med totalt 450 st. startande av 470 anmälda.
Eskilstuna visade sin vanliga sida som arrangör, under Leif Danielsson rutinerat och kunnigt
team, som under finalerna fick speakerhjälp av Håkan Djerf från Lindome.
Det var fjärde gången inomhus-SM arrangerades i klubbens regi
Inger Gustavsson, Strängnäs agerade som Tekniskt ombud (TO).
-Junior-SM, För första gången var det dags för BK Fjädern från Karlskoga att ansvara för
både JSM samt upp till Tretton. Den 5–6/4 avverkades detta. Hela 220 unga skyttar hade sökt
sig till Stråhallen i Karlskoga och Rolf Larsson hade trimmat sina medlemmar duktigt.
Bo Palm höll invigning, kort och ”KANONTRÄFFANDE”.
Kurt Lundgren hade som TO en bra och trevlig helg. Allt fungerade som väntat och alla
skyttar och föräldrar lämnade kanonstan nöjda.
-Ute JSM. Skövde stod åter för ett stort SM, för vilken gång i ordningen? I gammal och
välkänd terräng (för Seniorer) hölls alla tre JSM dagarna på ett förtjänstfullt sätt ihop av Ulf
Johansson. Antal startande förhöll sig som vanligt runt 100 på Jakt, 115 på Fält och 140 på
tavla. TO var Mikael Sandberg, Stockholm.
-Sen-SM, på tavla, hälsade BK Dalpilen och PeO Gunnars gäng oss välkomna till den 19 o
20 juli med 220 st. skyttar på startlinjen. Att klubben fått en kanonplats att ha sin verksamhet
på, ja det visste vi sedan fjolåret. Allt fungerade som väntat ha och hade PeO bara haft
tumme med vädergudarna några minuter till, hade det varit till 100 % fulländat.
Sigrid Johansson var programenligt med och delade ut sitt hederspris till bäst Dam i Fristil
TO var rutinerade Berryl Arvehell, som hade en ganska lugn helg.
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.-Fält-SM: I Sankt Hans backar i Lund, sköts årets Fält SM med 135 skyttar i den fina och
härliga terrängen. L-G Svensson, med ett rutinerat gäng runt sig, hade sett till att det krävdes
en duktig skytt för att nå resultat. Ett antal kluriga och ”luriga” mål hade banläggarna lyckats
med, samt att den starka blåsten bidrog på en del skjutplatser. TO var Per Friberg, Malmö.
-3D-SM, hade detta år tre rutinerade arrangörer, nämligen Rejmyre, Mjölby och Motala med
Kalle Eklund och Mikael Ågerup i spetsen, ett mycket lyckat arrangemang runt Ekenäs Slott
utanför Linköping, där två utmärkta banor med finurliga mål lagts, en del till och med väl
häftiga i någras ögon. Strålande väder, bra camping och en trevlig kamratafton gjorde att alla
trivdes under dagarna 23—24 augusti Nu var ”300” gränsen nådd, 350 st. skyttar sköt detta
3D-SM, som invigdes av Landshövding Björn Eriksson och avslutades med vår Ordf.
Arvehell som prisutdelare. På detta SM var Peter Sjöborg, Tyresö, TO.
-Jakt-SM: 20-21 september möttes 230 skyttar, i en för de allra flesta mycket välkänd terräng.
Tibros i Rankåsterrängen, Peter Enbom höll i alla trådar och tävlingen genomfördes som
vanligt på ett utmärkt sätt.
TO var denna gång Eive Lindgren, Borås.
Juniorernas Nordiska Mästerskap i Tavla var denna gång förlagt till Nyköbings /Falsters
anläggning i Danmark, HELA 216 skyttar från Färöarna, Finland Norge, Sverige och
Danmark hade begett sig dit. De stora norska och svenska trupperna ”bussades” dit i vanlig
ordning, och ALLA bjöds fint väder och god värme, bra förläggning och bra arrangemang,
förutom högtaleriet som ingen hörde ett dugg ifrån. Två mycket fina, krävande dagar i
pressande värme som krävde mycket vätska, avslutades med en dryg prisutdelning. Jane
Gyllhag med ledare och föräldrar skötte det hela lysande.
.
KORRESPONDENSSERIERNA: Både för Juniorer och Seniorer skjuts det såväl inomhus
som utomhus serier. Det är utomordentlig träning och social samvaro inom klubbarna.
Många skjuter juniorkorren inomhus denna säsong, även om del dubblerar i några klasser, så
är det en härlig utveckling av sporten.
ETT STORT TACK till kansliet och Gullimar, på vilket sätt allt detta sköts.
Naturligtvis ett TACK till alla skyttar och klubbledare också
TACK också till Henry Jonsson som sköter om Yngre Junior-trofén på ett utmärkt sätt
SM-arrangemangsgruppen nu upplöst, kommer att resultera i några förslag, men
förvånansvärt många var ”nöjda som det är”.
Året, har som vanligt ägnats åt mycket kontakter med ledare och skyttar, inte minst under alla
SM och andra tävlingar.
Kurt Lundgren
Tävlingsverksamhet
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Utbildning
2008 så blev tränarkonferenserna med mr Kim från Korea äntligen verklighet. Under 8
intensiva dagar han mr Kim med att hjälpa deltagarna i vårt avlånga land att förstå de olika
bitarna i en stabil skjutteknik. Deltagarna inspirerades genom teori, praktik och videoanalys.
Under tränarkonferenserna så fick vi bekanta oss med ett utmärkt analysverktyg som nu
klubbarna kan söka via Idrottslyftet, nämligen DartFish. En enkel manual till Dartfish har
gjorts av Erik Larsson (belönad med ett HTU-diplom:), den kan hämtas hem under utbildning
på hemsidan.
FITAs bågskytteskola översattes av Claes Colméus, den finns att hämta från hemsidan. Att
köra den som den är nu tror vi inte så många klubbar (nybörjare) orkar med, därför kommer
det att finnas förslag på flera studieplaner på SBF:s nya hemsida att välja mellan.
Handikapp
Under året så var förstås Paralympics i Kina det stora målet för våra handikappskyttar, flera
års förberedelser av skyttar och Gullimar Åkerlund har nog gjort 2008 till det mest intensiva
för våra handikappbågskyttar och ledare.
På distriktsnivå så behövs det en handikappansvarig i styrelsen för att kunna hjälpa klubbarna
med råd hur man hjälper handikappade att börja med bågskytte. En konferens för intresserade
tränare planeras under 2009 för att utbyta erfarenheter hur man hjälper handikappade med
olika problematik.
I Fita Coaches Manual finns ett utmärkt avsnitt som hjälper tränaren i klubbarna att instruera
rullstolsbundna skyttar, förhoppningsvis så blir den snart översatt och utlagd på nya hemsidan.
Distrikt
Ledamöterna i SBF styrelsen har tilldelats ett eller flera Distrikt som de ska ta kontakt med,
fadderverksamheten har som mål att utveckla distrikten utefter deras behov:
Mellersta Norrlands BF, Berryl Arvehell
Norra Svealands BF, Peter Holt
Norrbottens BF, PeO Gunnars
Skånes BF, Bo Palm
Södra Norrlands BF, Jane Gyllhag
Sydöstra Götalands BF, Susanne Svärd
Västerbottens BF, Mats Engman
Västergötlands BF, Mikael Boberg
Västkustens BF, Berryl Arvehell
Västra Svealands BF, Bo Palm
Östra Svealands BF, Susanne Svärd
Östergötlands BF, Kurt Lundgren
På den nya hemsidan skall det finnas en verktygslåda med goda exempel och andra dokument
som distriktens styrelser kan ha nytta av i sin kontakt med klubbarna.
PeO Gunnars
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IT
IdrottOnline(IO)
Under verksamhetsåret har RF fortsatt sin IT-satsning, IdrottOnline Klubb respektive Förbund.
RF har under året arrangerat två väldigt intressanta och informativa IT-forum/utbildningar
angående IdrottOnline Förbund på Bosön. Dessa har undertecknad och Cenneth också deltagit
i.
IO Klubb är nu i full drift och fler och fler klubbar går över.
I skrivandes stund kör 47 bågskytteklubbar IdrottOnline Klubb men flera är under
uppbyggnad.
Under våren 2008 började RF låta förbund aktivera sin IdrottOnline Förbund.
Efter en obligatorisk förstudie som lämnades in till RF fick vi tillgång till IO-Förbund under
hösten.
Därefter har mycket tid lagts på att bekanta sig med det nya verktyget och testat olika
lösningar för vår kommande hemsida.
Södra Norrlands BF som saknade hemsida har fungerat som testdistrikt i lösningen att låta
alla distrikt få en hemsida under SBF.
Förbundsutveckling
Under en ganska lång period i slutet av 2007 hade vi stora problem med tillgängligheten på
vår e-post.
Vi beslöt därför att byta e-postleverantör vilket genomfördes i april 2008.
Mikael Boberg
IT-ansvarig

Jämställdhet:
Efter en lång tids arbete med att öka den kvinnliga representationen är antalet idag två
kvinnliga ledamöter i styrelsen.
När dessutom styrelsen adjungerade tre kvinnliga ungdomsrepresentanter till styrelsen så var
det fem stycken detta år.
Bo Palm
Jämställdhet
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Ungdom 2008
Under påskhelgen anordnades det ett träningsläger på Bosön. Inbjudna var medlemmar från
de tre landsdelsgrupperna samt bågskyttegymnasiet.
Det var ledare med från de olika grupperna samt generalsekreterare Cenneth Åhlund. Lägrets
huvudinriktning var skytte, fysträning, samarbetsövningar, kostrådgivning m.m. Vi fick hjälp
av lärare från Bosöns Folkhögskola. Lägret var lyckat och uppskattat av deltagarna.
Junior SM inomhus arrangerades av BK Fjädern i Karlskoga. Tävlingen sköts i två delar av en
stor rackethall.
Nordiska Mästerskapen för juniorer arrangerades i Nyköping i Danmark. Det var tavla detta
år och vi hade drygt 50 deltagare från Sverige. Totalt var det cirka 200 deltagare.
Sverige fick en hel del medaljer med sig hem, både individuellt och i lag.
Junior SM utomhus arrangerades av Skövde BK. Tävlingen hölls vid deras träningsbana. Det
bjöds på varierat väder, både värme och blåst. En av ungdomsrepresentanterna, Isabell
Danielsson, delade ut priserna.
Svenska Bågskytteförbundet gjorde ett försök till nystart av Yngre Junior Cupen. Tävlingen
var öppen för 13 – klassen och skulle skjutas i distriktsfinal, regionsfinal och till slut riksfinal.
Det blev inte så stort gensvar från bågskytte Sverige p.g.a. olika orsaker, men finalen sköts i
Borås.
Under året har vi fått ytterligare en ungdomsrepresentant Elin Kedén knuten till oss i styrelsen.
Gruppen består av Isabell Danielsson – Brita Sjö – Elin Kedén.
Isabell Danielsson har under året pratat med ungdomarna på tävlingar och läger. Isabell har
samlat in ungdomarnas idéer och synpunkter angående skyttet, tävlingar och organisationen i
Sverige.
De tre landsdelsgrupperna har under året arrangerat ett antal träningsläger runt om i Sverige.
Jane Gyllhag
Ungdomsansvarig
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Verksamhetsberättelse för Bågskyttegymnasiet 2008
Bågskyttegymnasiet har under året haft tolv platser, men endast sju platser har använts, vid
utgången av 2008 är det dock endast sex elever. Fördelning enligt skjutstil i utgången av 2008
är Compound två elever, klassiskt skytte saknas samt olympiska skyttar fem stycken elever.
Nya elever vid höstterminens start 2008: Angelika Sekobon, DF, Pernilla Magnusson, DF,
och Viktor Lundström, HC.
Främsta resultaten som har presterats under året
.
- JVM, världsrekord av Viktor Lundström
De elever som tog studenten, i juni månad, intog en god middag tillsammans med Cenneth
Åhlund och Håkan Rönndahl.
Under hösten inbjöds föräldrar till eleverna att besöka Nordenbergsskolans årliga öppet hus.
Eleverna har då sina vanliga lektioner, så besökare kan gå runt och titta på verksamheten och
skolans trivsamma miljö, vi deltog vid två teorilektioner Håkan Rönndahl hade med årskurs
ett och två.
Det har under året hållits tre möten mellan skola och SBF. Samtalen har handlat om RIG och
förbättringsarbete. Vi har också under hösten följt upp kritik som framförts om RIG och har
under inledningen av 2009 fortsatt detta arbete.
Det har också diskuterats mycket om visioner och mål för bågskyttegymnasiet. Där
ambitionen är att arbeta för en bättre rekryteringsbas för att befästa elitfokus bland eleverna.
Det är RF:s elitpengar som går till RIG och då skall det också genomsyra verksamheten.
Kommunen/skolan har, med hjälp av Idrottslyftet, byggt ett “skjututrum“ för att förlänga
utomhussäsongen. Ansökningarna för 2009 ser lovande ut i skrivande stund.
Gymnasieansvarig, Cenneth Åhlund
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Verksamhetsberättelse för Sportkommittén och Landslaget 2008
Sportkommittén har under 2008 genomfört ett telefonmöte. Förutom detta möte har
kommittén varit i kontakt med varandra kontinuerligt per telefon vid uppkomna frågor. Det är
ingen tillfredställande situation och förbättring skall ske under 2009 och framåt.
Sportkommittén har under 2008 inte tillförts nya medlemmar. Vid utgången av 2008 består
den av; Cenneth Åhlund, Sportchef, Håkan Rönndahl, Stefan Andersson, Leif Danielsson, Per
Bengtsson, och Gullimar Åkerlund. Men då Stefan Andersson avgick vid nyår så är det
intressantare att nämna att han ersätts av tre stycken assisterande förbundskaptener, Isabell
Danielsson, compound, Martin Olofsson, fält, samt Erik Larsson, olympiskt. Till dessa
assisterande förbundskaptener som förstärker organisation läggs också Christa Bäckman som
fortsatt kommer att stärka upp damsidan i våra landslag.
Egenavgifter har fortsatt uttagits under perioden. Det har gjort det möjligt för sportkommittén
att ställa upp med i storleksordningen 100 % fler skyttar än annars. För närvarande, då
förbundets ekonomi är ansträngd, är detta det bästa sättet att kunna delta med slagkraftiga lag.
Skyttarna har oftast täckt egenavgiften genom sponsorer, klubbidrag m.m.
SOK har under 2008 fortsatt som en stor bidragsgivare för att Olympiskt skytte ska ha
möjlighet att förbereda sig inför OS i Peking.
Förbundet har fått stor hjälp även från privatpersoner. Totalt över 50,000:- har inkommit
genom bidrag som gåvor och köp av sponsordekaler. Sportkommittén ber att få tacka innerligt
för denna hjälp till verksamheten. Det är mycket glädjande med detta stöd!
Tävlingsresultaten presenteras senare i verksamhetsberättelsen men vi vill här redovisa
följande glädjande framgångar.
Fält-VM i Kroatien blev åter en framgångsrik tävling med flera medaljer, guld i damlaget,
silver för herrarna både i senior och junior. Individuella silver för Elin Kättström, Annika
Åhlund och Ingrid Olofsson.
Magnus Petterssons OS-start slutade tyvärr litet för tidigt då han i en bra skjuten match tyvärr
fick se sig besegrad redan i 16-delsfinalen.
Paralympicslaget åkte också samtliga skyttar ut alldeles för tidigt i sina matcher i förhållande
till vad vi på förhand gissade. Compoundskyttarna, med Morgan Lundin i spetsen, EM-guld i
Frankrike på egen hand, tog medalj i lag både i inomhus-EM i Italien och i utomhus-EM i
Frankrike. Sverige har tagit medalj vid de fem-sex senaste mästerskapen, som vi deltagit med
lag i compound.
3D-landslaget genomförde också ett lysande mästerskap i Spanien, med två individuella guld,
genom Björn Källhult och Lina Björklund.
Dessa framgångar är en frukt av det arbete skyttar och förbundskaptener och tränare, på alla
nivåer ständigt lägger ner. Sportkommittén har också under denna period fördjupat arbetet
mot Utbildning, Ungdom, Breddverksamhet och Landsdelsgrupperna.
Utöver tävlingsverksamheten under 2008 vid Mästerskap (6 st.) och Internationella tävlingar
(6 st.) har Svenska Bågskytteförbundet genomfört totalt 20 st (13 st för 2007) läger för
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Seniorer och Juniorer. Detta gör totalt 32 tävlings- eller träningstillfällen under 2008.
Slutsatsen man kan dra av detta är att vi under 2008 åter fått igång lägerverksamheten,
skillnaden jämfört med 2007 är att handikapp satsat mycket hårt inför Paralympic men också
att landsdelsgrupperna varit aktiva. Läger har under året genomförts för alla grupperingar
utom för compound tavla, vilka länge legat i träda. Ett av årets läger genomfördes i samband
med den tränarkonferens där vi hade Mr Kim från Korea som föreläsare. Det kan, förutsatt att
man tror på lägrens positiva verkan, innebära en förbättrad utveckling i framtiden.
Till sist vill Sportkommittén tacka ALLA som varit behjälpliga till att göra denna period till
en framgångsrik tid för vår sport, Bågskytte.
Sportkommittén genom Cenneth Åhlund, sportchef
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Förbundsmötet
Svenska Bågskytteförbundet avhåller sitt ordinarie förbundsmöte;
Söndagen den 19 april 2009 kl. 09.00 på Scandic Hotell, Södertälje.
(Scandic vid södra utfarten från Södertälje. Kommer ni med tåg finns hotellet cirka 300 m
rakt norrut från station, Södertälje Syd)
Föredragningslista enligt stadgarna.
Styrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA.
Svenska Bågskytteförbundets ordinarie förbundsmöte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av de utav SBF-styrelsen upprättade röstlängden.
Fastställande av föredragningslista för mötet
Frågan om mötets behöriga utlysning.
Val av Ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av TVÅ justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Justerarna tillika rösträknare.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a) Verksamhetsberättelsen för de sistförflutna verksamhetsåret,
b) Förvaltningsberättelsen för de sistförflutna räkenskapsåret,
c) Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om ansvarsfrihet för SBF-styrelsen.
Fastställande av föreningarnas inträdes- och årsavgifter till SBF för kommande
år.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i SBF-styrelsen.
Val på två år av fyra ledamöter till SBF-styrelsen
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
Val av ordförande och tre övriga ledamöter till valberedningen.
Val av ombud till riksförbundsmöte (om sådant hålles) enligt RF:s stadgar.
Fastställande av arvoden.

16.

Behandling av SBF-styrelsens propositionsförslag.

17.

Avslut.
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Medlemsutveckling; 1975-2008
År Klubbar

Medlemmar

Avg. i stadgad tid
Klubb Medl

1976

180

5.358

146

4.489

1977

178

5.642

171

5.516

1978

176

5.570

176

5.570

1979

174

5.710

172

5.701

1980

177

6.144

172

6.048

1981

175

6.387

170

6.235

1982

177

6.417

175

6.407

1983

175

6.598

171

6.538

1984

173

6.561

173

6.561

1985

177

6.636

175

6.619

1986

175

6.328

167

6.227

1987

175

6.467

168

6.324

1988

177

6.808

162

6.747

1989

177

7.036

160

6.666

1990

176

7.151

173

7.119

1991

182

7.365

173

7.288

1992

187

7.528

170

7.356

1993

187

7.899

172

7.758

1994

180

8.084

169

7.989

1995

174

7.710

170

7.677

1996

170

7.119

166

7.089

1997

170

6.884

165

6.799

1998

175

6.827

164

6.788

1999

171

6.030

155

5.846

2000

167

6.335

158

6.269

2001

162

6.426

152

6.153

2002

159

6.507

146

6.442

2003

155

6.636

135

6.585

2004

155

6.834

134

6.794

2005

148

6.759

145

6.759

2006

147

6.726

137

6.726

2007

152

6.572

144

6.456

2008

151

6.723

149

6.691

Klubbar

Medlemmar

I Tid

Röster

11
14
5
12
24
10
5
10
14
17
9
20
151

366
493
176
407
994
418
169
581
942
517
555
1105
6723

363
493
176
407
965
418
169
581
942
517
555
1105
6691

4
5
2
5
10
5
2
6
10
6
6
10
71

Röstlängd.
Distrikt
M:A NORRLANDS BF
NORRA SVEALANDS BF
NORRBOTTENS BF
SKÅNES BF
SYDÖSTRA GÖTALANDS BF
SÖDRA NORRLANDS BF
VÄSTERBOTTENS BF
VÄSTERGÖTLANDS BF
VÄSTKUSTENS BF
VÄSTRA SVEALANDS BF
ÖSTERGÖTLANDS BF
ÖSTRA SVEALANDS BF
TOTALT

Röstlängden baserar sig på medlemsantalet den 1 jan 2007 genom de rapporter och avgifter
som stadgeenligt insänts till den 31 mars 2008.
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RESULTATRÄKNING
och
BALANSRÄKNING
Sidorna 17 – 18

Se speciell RUBRIK/BILAGA.

…………………………..
REVISIONSBERÄTTELSE
för 2008

Finns på Stämman.
……………………………

Propositioner.
Se speciell RUBRIK/BILAGA.

……………………...
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