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Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma.
2014-04-27
Hotell Scandic Lugnet, Falun

Förbundsstämmans öppnande
Förbundsordföranden, Bo Palm, hälsar välkommen.
Ordföranden håller sitt öppningsanförande.
Stefan Bessman, Riksidrottsstyrelsen, presenterar RF:s viktiga
arbete inför valet för att få upp politikernas kunskap om Idrottens
behov.
Ordföranden förklarar därefter 2014 års stämma öppnad.
§14-37 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Mellersta Norrlands BF; Gullimar Åkerlund
Norra Svealands BF; Erik Hjort
Sydöstra Götalands BF; Erik Carlsson
Södra Norrlands BF; Rolf Volungholen
Västergötlands BF; Rebekka Gannholm
Västkustens BF; Andreas Persson
Västra Svealands BF; Fredrik Rudin
Östergötlands BF; Stefan Hansson
Östra Svealands BF; Inger Gustavsson

Saknade distriktsförbund är Västerbottens BF, Skåne BF och
Norrbottens BF
.
Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 58.
§14-40 Fastställande av föredragningslista
Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade
föredragningslistan godkänns.
§14-41 Stämmans behöriga utlysande
Förbundsstämman har kungjorts via RF:s hemsida och i
Bågskytten 1-2/14 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.
§14-42 Val av ordförande för mötet
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Till ordförande för stämman utses Karl-Erik Pettersson, Falun.
Kar-Erik presenterar sig och Falun som idrottsstad och välkomnar
oss tillbaka med vår sport efter flera års frånvaro med större
evenemang.
§14-43 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.
§14-44 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan
Hansson, Norrköping och Roine Knutsson, Grimslöv.
§14-45 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Berättelsen för verksamhetsåret 2013 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 2013 granskas och
läggs med godkännande till handlingarna.
c) Cenneth Åhlund föredrar revisorernas berättelse för 2013.
Revisorerna hade inga anmärkningar mot styrelsens
förvaltning. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
§14-46 Fråga om ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§14-47 Fastställande av föreningarnas inträdes- och årsavgifter till SBF för kommande år.
Beslutas att även fortsättningsvis inga inträdesavgifter skall tas ut.
Beslutas att medlemsavgifterna även fortsättningsvis ska vara 60
kronor för senior och 40 kronor för junior. Stämman beslutar att en
kommitté, ledd av styrelsen men med representanter från
föreningar/distrikt skal ta fram ett förslag på förändrad
föreningsavgift för styrelsen att besluta om innan december 2014.
§14-48 Val av förbundsordförande
Bo Palm, Angered, väljs enhälligt till förbundsordförande tillika
styrelsens ordförande för en period av ett år.
§14-49 Val av styrelseledamöter.
Rolf Rönnlund, Luleå, Peter Holt, Upplands Väsby, Kurt
Lundgren, Kil väljs om för en period av två år. Christina
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Priklonsky, Stockholm, väljs in som ledamot för en period av två
år. Susanne Lundgren, Timrå, väljs in på fyllnadsval som ledamot
på ett år.
§14-50 Val av ledamöter till regelkommittén
Inger Gustavsson, Strängnäs, väljs om för en period av två år.

§14-51 Fastställande av styrelsen föreslagen revisor
Stämman fastställer att KPMG, genom Lars Skoglund, Sundsvall,
verkar som förbundets auktoriserade revisor för en period av ett år.
§14-52 Val av valberedning
Berryl Arvehell, Norrköping väljs enhälligt om som ordförande i
valberedningen. Camilla Åhlund, Stallarholmen, Christina Källin,
Falun och Andreas Persson, Kungälv väljs in om som ledamöter
om en period av ett år.
§14-53 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.
§14-54 Ombud till Riksidrottsmöte
Förbundsstämman beslutar att styrelsen utser representanter till
kommande Riksidrottsmöte och andra liknande möten.
§14-55 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner
Beslut
på
Svenska Bågskytteförbundets stämma 2014
Antaget markeras med Grönt
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SBF
Proposition 1 Byte av tävlingsrond på JSM utomhus
Motivering:
3D, tillsammans med tavla och fält är internationella tävlingsronder
3D-SM tenderar idag att bli litet för stort och arrangörer vill ta bort ”Upp till 13” (10-klass)
Jakt-SM är idag för litet och riskerar att ej bli genomfört då ekonomin på ett arrangemang
tenderar att bli bristfällig.
Styrelsen föreslår
Att1 införa 3D på JSM istället för Jakt
Att2 Jakt-SM för 13 och 16-klass avgörs ihop med Senior-SM i Jakt
Att3 ändringen träder i kraft 2015
Påverkar: 26.1.11, 22.2.5 och 26.2.12
Östergötlands BF och Västra Svealands BF yrkar avslag, Mellersta Norrlands BF yrkar bifall.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
Mellersta Norrlands BF reserverar sig mot beslutet

Proposition 2 Minskande ordinarie ledamöter i styrelsen
Styrelsen har under de senaste åren startat med ett delvis annat sätt att jobba och det är med
projektgrupper av olika slag. Syftet med dessa projektgrupper är att styrelsen skall ha med en
representant i varje grupp och att det är upp till styrelsens representant att fylla på med övriga
deltagare.
Vi upplever att det blir effektivare och att styrelsemöten då kan koncentreras mer på
framtidsfrågor. Arbetet i projektgrupperna skall i första hand bedrivas via e-post och
telefonmöten men även med fysiska möten. Arbetsformen medför en del höjda kostnader då
fler personer kommer att träffas fysiskt. Detta medför att de fysiska styrelsemöten som vi har
kostar lite för mycket pengar. Det innebär i sin tur att det blir mindre pengar över till den
levande idrotten.
Styrelsen vill öka möjligheten till flexibilitet i styrelsens storlek för att möta framtida behov.
Styrelsen föreslår därför
Att1 den inledande texten i §27 i kapitel 4 ändras till följande:
§ 27 Sammansättning
SBF-styrelsen är, när SBF-stämman inte är samlat, SBF:s beslutande organ.
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SBF-styrelsen består av ordförande samt ett jämnt antal ledamöter, högst 12 och minst
4.
SBF-styrelsen väljs av ordinarie SBF-stämma, ordförande på ett år, övriga ledamöter på
två år. Därest styrelseledamöternas antal ökar eller minskar inom angivna gränser görs
avsteg från tvåårsprincipen, så att hälften av ledamöterna står i tur att ställa sin plats till
förfogande vid nästa ordinarie SBF-stämma.
Propositionen tas tillbaka av styrelsen
Proposition 3 Bågskytten
Bakgrund:
Tidskriften Bågskytten har under ett stort antal år producerats och distribuerats med ett
underskott som blivit allt svårare att täcka. Detta beror på att vi har en ganska hög fast
kostnad. Dessutom är tryck och distributionskostnaderna höga samtidigt som
annonsinteckningarna minskar från externa annonsörer.
Antalet prenumeranter har inte ökat under de senaste åren trots en hel del
marknadsföringsinsatser från såväl anställda som från styrelsens ledamöter. Antalet
prenumerationer har varit ganska oförändrat och har pendlat mellan 750 – 820 under en följd
av år. Av dessa prenumeranter så svarar klubbarna genom sin stadgemässiga prenumeration
för ca 150 exemplar. Utöver detta så erhåller ett antal personer och länder så kallade
friexemplar, de betalar ingen prenumerationsavgift. Antalet friexemplar pendlar mellan 40 –
50 per år. I de senaste uppgifterna för 2013 så är antalet betalande prenumeranter nu nere i ca
500. Detta innebär att det är 6% av medlemmarna som aktivt prenumererar på tidskriften. För
några år sedan var siffran uppe i runt 10% av SBF:s medlemsantal. Räknar vi med att det är 2
medlemmar i varje hushåll så är det ändå under 15% av medlemsantalet som får tidningen till
hushållet varje nummer.
Finansieringen av tidningen sker genom prenumerationer, genom externa annonser samt
genom de tävlingsannonser som presenteras i tidningen. Då dessa inkomster inte fullt ut
täcker tidningens kostnader finansieras resten via budgetanslag.
Tidningens kvalitet upplevs av de allra flesta som hög och att den har ett högt läsvärde.
Fakta:
• Tidningen utges i 10 nummer per år.
• SBF hyr ett mindre kontor i Motala där redaktören har sin arbetsplats.
• Redaktören arbetar till 90% med tidningen i övrigt med försäljning av diverse material.
Styrelsen föreslår därför:
Att1 utgivningen av tidskriften upphör i och med decembernumret 2014,
Att2 prenumeranter som har betalt för ytterligare nummer kompenseras efter begäran om en
återbetalning av 30 kr per kvarstående nummer,
Att3 SBFs informationsbehov tillgodoses genom hemsidan
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Att4 namnet ”Tidskriften Bågskytten” stannar i SBFs ägo
Östra Svealands BF, Södra Norrlands BF, Syd Östra Götalands BF, Västkustens BF samt
Östergötlands BF yrkar avslag, Mellersta Norrlands BF yrkar bifall
Förbundsstämman avslår propositionen efter votering 48-4

Proposition 4 Grafisk profil
Behovet av en anpassad och kontinuerligt uppdaterad grafisk profil har med anledning av
sociala mediers utveckling ökat. Konkurrensen om uppmärksamhet i mediebruset har medfört
att kostnaderna för att marknadsföra sig och få sitt varumärke igenkänt har stigit.
Våra nordiska kollegor har under de senaste åren gjort denna anpassning på lite olika sätt.
Styrelsen föreslår därför:
Att1 SBF vapensköld med tre kronor återinförs,
Att1 en moderniserad version av SBF:s vapensköld med tre kronor införs,
Att2 Förbundsstyrelsen uppdaterar den grafiska profilen och därefter kontinuerligt håller den
uppdaterad,
Att3 WA´s grafiska profil används som en del av SBF´s grafiska profil för att på ett
kostnadseffektivt sätt öka igenkänningsgraden av vårt varumärke.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Skånes BF
Motion 1
Slopa faktureringsavgifterna
Skurups BK/Skånes BF
Slopa faktureringsavgifterna – vårt förbund skall inte öka kostnaderna för t.ex. ansökan för en
(1) licens – vi skall ju få ut skyttar att tävla under pågående verksamhetsår.
Se bifogat svar från SBF.
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Styrelsens yttrande:
Redan idag så kan man undvika faktureringsavgift genom att betala in till förbundets postgiro
innan det skickas faktura. Om faktura behöver skickas så tas faktureringsavgift ut.
Texten på licenssidan har förtydligats i detta avseende.
Förbundsstämman anser att motionen därmed är besvarad.
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Avslutning

Karl-Erik Pettersson, 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, Karl-Erik Pettersson, RS-ledamoten Stefan
Bessman samt Valberedningens ordförande erhåller en blomma
som tack för sin hjälp med att genomföra stämman.
Avgående ledamoten Monica Bjerendal avtackas. Leif Danielsson
avtackas vid ett senare tillfälle.
Därefter förklarades förbundsstämman avslutad.
Falun 2014-04-27
Vid protokollet

Cenneth Åhlund
Justeras:

Stefan Hansson

Roine Knutsson

Karl-Erik Pettersson

Detta är en kopia på justerat original
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