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Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma.
2015-04-19
Hotell Scandic Nord, Helsingborg

Förbundsstämmans öppnande
Förbundsordföranden, Bo Palm, hälsar välkommen.
Ordföranden håller sitt öppningsanförande.
Ordföranden förklarar därefter 2015 års stämma öppnad.
§15-48 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
Västergötlands BF; Martin Lidbrant
Västkustens BF; Martin Pedersen
Västra Svealands BF; Fredrik Rudin
Östergötlands BF; Stefan Hansson
Östra Svealands BF; Lasse Höök
Saknade distriktsförbund är Västerbottens BF och Norrbottens BF
Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 70.
§15-49 Fastställande av föredragningslista
Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade
föredragningslistan godkänns.
§15-50 Stämmans behöriga utlysande
Förbundsstämman har kungjorts via RF:s hemsida 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.
§15-51 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för stämman utses Berryl Arvehell, Norrköping.
.
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§15-52 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.
§15-53 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karl-Erik
Eklund, Motala och Anette Andersson, Kristianstad.
§15-54 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Berättelsen för verksamhetsåret 2014 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 2014 granskas och
läggs med godkännande till handlingarna.
c) Cenneth Åhlund föredrar revisorernas berättelse för 2014.
Revisorerna hade inga anmärkningar mot styrelsens
förvaltning. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
§15-55 Fråga om ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§15-56 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.
§15-57 Val av förbundsordförande
Bo Palm, Angered, väljs enhälligt till förbundsordförande tillika
styrelsens ordförande för en period av ett år.
§15-58 Val av styrelseledamöter.
Peo Gunnars, Borlänge och Susanne Lundgren, Timrå väljs om för
en period av två år. Ellinor Ryrå, Göteborg och Rolf Volungholen,
Bollnäs väljs in som ledamot för en period av två år.
§15-59 Val av ledamöter till regelkommittén
Börje Jonsson, Sundsvall, väljs om för en period av två år.
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§15-60 Val av revisor samt suppleant
Leif Nilsson, Sundsvall väljs om på två år som revisor och Roine
Knutsson, Grimslöv väljs om som suppleant på två år

§15-61 Fastställande av styrelsen föreslagen revisor
Stämman fastställer att KPMG, genom Lars Skoglund, Sundsvall,
verkar som förbundets auktoriserade revisor för en period av ett år.
§15-62 Val av valberedning
Berryl Arvehell, Norrköping väljs enhälligt om som ordförande i
valberedningen. Camilla Åhlund, Stallarholmen och Andreas
Persson, Kungälv väljs om som ledamöter om en period av ett år.
Anette Andersson, Kristianstad väljs in som ledamot på ett år.
§15-63 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.
§15-64 Ombud till Riksidrottsmöte
Förbundsstämman beslutar att styrelsen utser representanter till
kommande Riksidrottsmöte och andra liknande möten.
§15-65 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner
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SBF
Proposition 1
Utvärdering av 2013 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.
Motivering:
Eftersom de flesta punkter började gälla först 2014-04-01 så påverkas egentligen bara
utomhussäsongen av ändringarna vilket gör att styrelsen känner att underlaget för en
utvärdering är magert. Styrelsen skulle därför önska att utvärderingsperioden för dessa
punkter förlängs till stämman 2016.
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När det gäller Instinktivklassen som infördes utan fördröjning så kan vi se att klassen har
mottagits positivt av enskilda skyttar, klubbar och av landslaget. Vår bedömning är att vi kan
få ett konkurrenskraftigt landslag i klassen och ser därför gärna att den permanentas.
Styrelsen föreslår
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.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag Vilket enligt principbesluten i
attsatserna 1-4 skulle innebära att klassen finns i samtliga grenar och att
aluminiumpil i långbåge hänvisas till instinktivklassen i samtliga grenar.
Instinktivklassen skjuter på samma avstånd och tavelstorlek som långbåge.

Proposition 2
Svarstid på sanktionsremiss
Enligt regelverket SBF 3.4.1 …” Sanktion för enstaka tävling kan lämnas under
tävlingssäsongen. Ansökan om enstaka tävling efter ansökningstidens utgång skall vara
godkänd av respektive SDF samt av SBF sändas på remiss till berörda SDF för yttrande före
det att tävlingssanktion beviljas.”…
Det finns i dag inte inskrivet någon svarstid på sådan remiss.
Styrelsen föreslår
Att1 svarstiden för remisser om enstaka tävlingar under tävlingssäsongen sätts till 7 dagar.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Proposition 3
Tävlingsdräkt
Motivering:
Våra svenska regler för tävlingsdräkt är i dag väldigt knapphändiga. Vi vill dock inte gå in
och detaljreglera hur våra skyttar skall vara klädda men vill ändå sätta upp några
grundläggande regler för att profilera bågskyttet som en tävlingsidrott.
WA:s klädesregler finns att läsa i WA Kapitel 20 (tavla) respektive WA Kapitel 33 (skogen).
Vi föreslår en förenklad skrivning som dessutom är lika för både tavla och skogen.
Styrelsen föreslår
Att1 klubbens godkända skjuttröja skall alltid bäras ytterst på skjutlinjen / vid skjutpålen.
Utomhus får vid otjänlig väderlek domare ge tillåtelse att bära skyddskläder ytterst.
Att2 klädseln skall täcka mellangärdet och magen även vid fullt uppdrag.
Att3 utomhus skall sportskor eller vandrarkängor/stövlar bäras av både skyttar och
lagfunktionärer. Dessa får vara av olika utförande men skall täcka hela foten.
Att4 långbyxor, kjol, byxkjol eller shorts skall bäras (som inte får sluta högre upp än den
tävlandes fingertoppar när arm och fingrar hänger utsträckta efter sidan).
Att5 huvudbonad får bäras.
Att6 inga kamouflagekläder eller säckiga / alltför stora byxor / shorts får bäras på
tävlingsfältet.
Att7 eventuell coach skall vara identifierbar som coach för respektive klubb. Det får finnas
max en (1) coach per skytt och max tre fyra (34) per klubb.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 4
Camouflagefärg på utrustning
Motivering:
WA ändrar i regel WA 11.3.3 så att från och med 2016 kommer inte längre camouflagefärg
att vara tillåten på någon form av utrustning. Våra regler hänvisar i SBF kapitel 11 till WA
11.3 så denna ändring kommer därmed automatiskt att börja gälla även på svenska tävlingar
om vi inte väljer att ha egen regel angående detta.
Styrelsen föreslår
Att1 SBF inför en regel som för närvarande blockerar WA:s regeländring.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Proposition 5
SM i Mixed Team
Motivering:
Vi vill införa ett svenskt mästerskap i Mixed Team som vi arrangerar under SVT:s satsning
SM-veckan. SBF gör ett medarrangemang tillsammans med närmaste bågskytteföreningar i
syfte att skapa en tv-mässig produkt som ökar exponeringen och gör oss mer attraktiva som
idrott.
Att få garanterad mediatid hos Sveriges Television gör bågskyttet mer attraktivt för
beslutsfattare på olika nivåer samt sponsorer. Det ger en bra exponering för att attrahera fler
aktiva till vår idrott.
Vi vill visa upp oss som en idrott både för män och kvinnor, och WA:s Mixed Team är den
rond vi vill arrangera i samband med SM-veckorna då den redan är mediaanpassad och är en
mästerskapsgren i WA.
Styrelsen föreslår
Att1 ronden Mixed Team införs i våra regler både inne och ute enligt WA:s modell men för
samtliga stilar och åldersklasser.
Att2 det införs ett SM i Mixed Team både inne och ute för elitklassen och samtliga stilar.
Att3 Mixed Team SM genomförs på SM-veckan.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 6
Årsrapport
Motivering:
Eftersom redovisningen i dag skall ske genom Idrott Online och det systemet inte kan
redovisas i historisk tid behöver rapporten skapas medan medlemsregistret är aktuellt för
perioden.
Styrelsen föreslår
Att1 § 42 Åligganden punkt 2 ändras till följande:
”2. årligen senast den 31 januari till SBF/SDF insända rapport enligt fastställt formulär
samt till SBF betala den av SBF-stämman fastställda årsavgiften för innevarande år
senast 31 mars.”
Att2 § 37 SDF:s åligganden punkt 2 tas bort:
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Proposition 7
Distriktstillhörighet Mullsjö BK
Motivering:
Mullsjö BK anser sig ha större tillhörighet i Västergötlands BF.
Skåne BF och Södra Norrlands BF yrkar avslag på förslaget och votering begärs. Med
kvalificerad majoritet, 54-16, godkänns styrelsen förslag
Styrelsen föreslår
Att1 Mullsjö kommun i stadgarna flyttas från Sydöstra Götalands BF till Västergötlands BF
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 8
Tillhörighet till WA
Motivering:
I SBF stadgar §3 ”Tillhörighet” står det i dag att vi tillhör ”Fédération Internationale de Tir á
l´Arc (FITA)”. FITA har bytt namn till ” World Archery Federation (WA)” vilket borde
återspeglas i stadgarna.
Styrelsen föreslår
Att1 ”Fédération Internationale de Tir á l´Arc (FITA)” byts mot ” World Archery Federation
(WA)” i SBF stadgar Kapitel 1 § 3.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Västkustens BF
Motion 1
Förändring av sanktionsavgifterna
Angereds Bågskyttar
Bakgrund
I dagsläget är sanktionsavgiften en fast summa oavsett typ och storlek på tävling. Detta ger
upphov till att den utgift sanktionsavgiften innebär vid arrangerande av en tävling har olika
genomslag på den totala ekonomin för den genomförda tävlingen. Detta är något som tydligt
märks vid arrangerande av mindre tävlingar och särskilt då tävlingar för knattar och yngre
juniorer då dessa i regel har en lägre anmälningsavgift.
Motivering
Den på tävlingar för knattar och yngre juniorer förhållande vis höga sanktionsavgiften i
relation till startavgiften ger att vi riskerar en minskning i antalet tävlingar av denna typ vid
tider av nedgång av antalet skyttar. Vilket är vid ett tillfälle då de behövs som mest för att ge
våra unga skyttar möjlighet att träffa fler utövare i sin egna ålder från andra klubbar, där
vänskapsband knyts och kärleken till vår sport växer ytterligare.
Försvinner dessa möjligheter att knyta kontakter allt för mycket från sporten finns en stor risk
att vi tappar skyttar i allt större utsträckning, särskilt när de kommer upp i tonåren och närmar
sig vuxen ålder då andra intressen kommer in i bilden och mängden fritid blir allt mindre del
av vardagen.
Bedömning
Som lösning på detta förslår vi att sanktionsavgiften på tävlingar för enbart knattar och yngre
juniorer (10 och 13 klasserna) ändras så att den är lägre än för tävlingar där alla klasser eller
de klasser som skjuter på 18m inomhus kan ställa upp på. Valet att inte inkludera
juniorklassen (16 klassen) i den förslagna sänkningen är att de i dagsläget skjuter på samma
avstånd som seniorer inomhus och iom det i regel kan ställa upp på de tävlingar där man även
har seniorer. Undantaget är JSM, vid den tävlingen är dock deltagarantalet i regel såpas högt
att sanktionsavgiften i dagsläget inte påverkar vinsten en klubb gör på arrangemanget
nämnvärt.
Det går att argumentera att man enkelt löser den ekonomiska biten genom att helt enkelt öka
anmälningsavgiften till en nivå där det blir mer ekonomiskt gångbart att hålla tävlingen. Detta
skulle dock kunna få till följd att barn i familjer som har ett mer ekonomiskt ansträngt läge
inte har möjlighet att låta sina barn ställa upp på tävlingar som deras vänner och
klubbkamrater skjuter i och på så vis uppstår en klyfta i sporten baserat på vilka som har råd
att låta sina barn ställa upp på tävlingar och de som ej har denna möjlighet.
Den föreslagna sänkningen av sanktionsavgiften skulle innebära att förbundet får in lite
mindre pengar till sin verksamhet om antalet tävlingar för knattar och yngre juniorer ligger
kvar på samma nivå. Dock skulle en sänkt avgift med bättre möjligheter till att få ekonomi i
tävlingar för denna målgrupp kunna innebära att antalet tävlingar ökar på ett år. Vilket till
följd kan innebära att den totala summan förbundet får in på sanktionsavgifter för tävlingar
ökar.
Yrkar på att halvera sanktionsavgiften för tävlingar för knattar och yngre juniorer (10 och 13
klasserna) sänks till hälften av storleken för tävlingar där andra klasser även får ställa upp.
Distriktets yttrande:
VBF:s styrelse ställer sig bakom motionärens förslag om halverad sanktionsavgift för
juniortävlingar för 10 och 13 klass.
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Styrelsens yttrande:
Tillstyrker men föreslår en sanktionsavgift på 0 kronor för juniortävlingar med endast 10 och
13 klass.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
Avstyrker. Då det på flera orter i landet arrangeras tävlingar med litet deltagarantal så
är detta inget som med rättvisa kan hävdas gälla enbart juniortävlingar. Inte heller är
det önskvärt med någon form av administrativ extrabörda för att i efterhand justera
sanktionsavgiften för deltagarantal.Västra Svealands BF
Motion 1
Återinför åldersklass 40
Järnvägens BF
Återinföra åldersklass 40 i SBF:s regelverk.
Motivering: Man skall skapa förutsättningar för alla, inte begränsa förutsättningarna. Vi
känner att det har blivit svårare att motivera föräldrar att börja tävla då de blir tvungna att
tävla mot den svenska eliten. På så sätt tappar vi både föräldrar och ungdomar på tävlingar.
I förlängningen så tappar vi även många potentiella ledare.
Vi tror inte på att det blir för långa prisutdelningar, det vi tror på är att man skapar
förutsättningar för att det skall gå snabbare mellan sista pilen och prisutdelningen.
Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Föräldrarna tvingas inte längre att tävla mot eliten då eliten numera har en egen
klass.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Motion 2
Nya skjutavstånd på jakt- och fältrond för barebow och långbåge 13-klass
Karlstads BK
Unga skyttar, ofta nybörjare, som kanske bara skjutit på 12 meter inomhus med sin första
egna båge förväntas med dagens avståndsregler för jakt- och fältrond skjuta 40 meter i
skogen. Detta faktum har en avskräckande effekt som inte ger fler skogsskyttar. I tavelskytte
har avståndet minskats från 40 till 30 meter. Karlstads BK föreslår att man gör motsvarande
anpassning av skogsskyttet. Förslaget innebär att man lägger till en skjutpåle för barebow och
långbåge i 13-klass. Förslag på färg: gul.
Förändringen gör att hoppet i avstånd inte bli mer än ca 10 meter i snitt på de längsta
avstånden, att jämföra med dagens ökning från max 20 till max 40 meter när man går från 10
till 13-klass.
Förväntade fördelar med förslaget:


Det blir jämnare avståndsökning: ökning på 10 meter per klass hela vägen mot
senioravstånden.



Vi får mer skyttar ut i skogen som skjuter fält och jakt eftersom avståndsökningen blir
mer ”human”.



Förstaårsskyttar där föräldrar skaffat utrustning oroar sig mindre över att skjuta bort
nya pilar.



Fler nya ungdomar stannar förhoppningsvis kvar i klubbarna tills inomhussäsongen
börjar igen om de håller igång med fler tävlingar under sommarsäsongen.

Eventuella nackdelar med förslaget:


Det blir ett merarbete för arrangören vid inmätningen av banorna, en skjutpåle till.



Det blir en avvikelse mot WA:s regler.
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Sammanfattningstabell

Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Styrelsens yttrande:
Avstyrker och föreslår att regelkommittén gör en totalöversyn av avstånd för olika klasser.
Regelkommittén skall även överväga om en ny påle kan vara en lämplig väg.Tillstyrker
införande av ny påle men önskar skicka frågan om avstånd, färg och vilka klasser till
regelkommittén.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Avslutning

Berryl Arvehell, ordföranden för mötet, tackar för förtroendet att
få leda stämman.
Omvalde ordföranden Bo Palm tackar för förtroendet och säger
några ord om sina tankar inför det närmsta året.
Mötesordföranden, Berryl Arvehell och avgående ledamoten i
valberedningen Christina Källin erhåller en present för gott arbete.
Avgående ledamoten Mikael Öhlund och Per Bengtsson avtackas
vid ett senare tillfälle.
Därefter förklarades förbundsstämman avslutad.
Helsingborg 2015-04-19
Vid protokollet

Cenneth Åhlund
Justeras:

Karl Göran Eklundh

Anette Andersson

Berryl Arvehell
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