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SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

Protokoll
Tid
Plats

Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma.
2021-04-7
Teams

Förbundsstämmans öppnande
Förbundsordföranden, Carina Olsson, hälsar välkommen.
Ordföranden förklarar därefter 2021 års stämma öppnad.
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§21–35 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Mellersta Norrlands BF; Gullimar Åkerlund
Norra Svealands BF; Magnus Grabski
Skåne BF; Roger Andersson
Sydöstra Götalands BF; Tony Lindeberg
Södra Norrlands BF; Helena Pettersson
Västra Götalands BF; Inga-Lill Idéhn
Västra Svealands BF; Pehr Emanuelzon
Östergötlands BF; Stefan Hansson
Östra Svealands BF; Linda Holt
Västerbottens BF; ej närvarande
Norrbottens BF; Rolf Rönnlund
Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 77.
§21–36 Fastställande av föredragningslista
Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade
föredragningslistan godkänns.
§21–37 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.
§21–38 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för stämman utses Anna Iwarsson,
Riksidrottsstyrelsen, Stockholm.
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§21–39 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.
§21–40 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony
Lindeberg, Huskvarna och Anette Andersson, Kristianstad
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§21–41 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Berättelsen för verksamhetsåret 2020 granskas. Till
handlingarna hör resultatredovisningar från internationella
tävlingar och svenska mästerskap och svenska rekord.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs därefter med
godkännande till handlingarna.
b) Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2020 granskas och
läggs med godkännande till handlingarna.
c) Bengt Idéhn föredrar revisorernas berättelse för 2020.
Revisorerna hade inga anmärkningar mot styrelsens
förvaltning. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
§21–42 Fråga om ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
§21–43 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
300 kr.
§21–44 Val av förbundsordförande
Carina Olsson, Huddinge, väljs om till förbundsordförande tillika
styrelsens ordförande för en period av ett år.
§21–45 Val av styrelseledamöter.
Ellinor Ryrå, Göteborg, Rolf Volungholen, Bollnäs och Emil
Arnesson, Hallsberg, väljs om för en period av två år. Nyval på
Kåre Nordström, Timrå, för en period på två år.
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§21–46 Val av ledamöter till regelkommittén
Acke Sandved, Malmö väljs om för en period av två år.
§21–47 Val av ledamöter i Regelkommittén för beridet bågskytte
Emil Eriksson, Lycksele nyval för en period av två år efter
omröstning mellan Emil Eriksson, Lycksele och Jan Norell, Tidan
med röstetalen 67-10.
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§21–48 Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till Bestraffningskommittén
Berryl Arvehell väljs som ordförande om för en period av ett år.
Börje Jonsson, Sundsvall, väljs som ledamot om för en period av
två år.
Peter Holt, Upplands Väsby, väljs som suppleant om för en period
på två år.
§21–49 Fastställande av styrelsen föreslagen revisor samt val av lekmannarevisorer
a) Stämman fastställer att Grand Thornton, Stockholm, genom
Josefin Fors, verkar som förbundets auktoriserade revisor för
en period av ett år.
b) Roine Knutsson väljs om som lekmannarevisorersättare för en
period på två år.
§21–50 Val av valberedning
Fredrik Rudin, väljs som ordförande i valberedningen för en
period om ett år. Cecilia Blomberg, Mjölby och Gullimar
Åkerlund, Timrå väljs som ledamöter om en period av på ett år.
§21–51 Ombud Riksidrottsmöte (RIM)
Beslutar delegera till förbundsstyrelsen att utse
§21–52 Fastställande av arvoden
Förbundsstämman beslutar att styrelsearvodet ska vara oförändrat
60 000 kronor för hela styrelsen för år 2021 att disponera.
Medskick från revisor Bengt Idéhn att en indexering vore en bra
lösning för framtiden.
Ersättning för kostnader för uppdraget och förlorad arbetsförtjänst
utgår vid behov.
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§21–53 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner
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Proposition 1
§ 19 Rösträtt.
Vid SBF-stämman äger SDF rätt att utöva rösträtt med en röst för varje påbörjat 100-tal
medlemmar per 31 december senaste verksamhetsår, i distriktets röstberättigade föreningar,
vilka den 31 januari mars föregående innevarande år, har fullgjort sina stadgeenliga
skyldigheter, dock högst tio röster. (1–100=1 röst, 101–200= 2 röster o s v) Det åligger SBFstyrelsen att upprätta röstlängd för SBF-stämman att gälla för tiden den 1 februari-31 januari 1
april-31 mars.”

Föreningarnas ekonomi beror på aktuellt medlemsantal. Senast 31 januari skall årsrapport
vara inskickat och därmed grund för medlemsavgifter och röstlängd till SDF och SBF. Att
röstberättigat medlem, förening och SDF utgår från samma röstlängd förenklar tillvaron.
Förening har årsmöte i februari, SDF i mars och SBF i april. Tidpunkten för ändringen
gynnar alla föreningar som har en reduktion av medlemmar från 2019-2020. Har marginell
påverkan på röstantal. §§ 38 och 39 har bestämmelser om betalning av avgifter mm.

Gul text är föreslagen ändring.
Stämman godkänner propositionen.
Skåne önskar en protokollsnotering att de godtar förslaget men anser att det inte är lämpligt
med föreslagna datum med hänsyn till SDF:s arbete.
Proposition 2
”§ 15 Mästerskapstävlingar
Det är Svenska Bågskytteförbundet som sanktionerar nationella tävlingar och
mästerskap enligt Bok 2 kapitel 3.
Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken individuellt och i lag - SM och JSM samt
DM och JDM - har dels svensk medborgare som är medlem i en till SBF ansluten förening
och dels inte svensk medborgare som stadigvarande varit bosatt i Sverige under de senaste 12
månaderna före mästerskapet och tillhör SBF ansluten förening.”
För att vi skall behålla kontrollen över våra Svenska mästerskap i alla olika varianter av
bågskytte så vill vi ändra på följande texter.
Ändring av stadgarna §15 till den gulmarkerade texten samt att resten stryks fast återuppstår i
bok 2.
Detta ger följande skrivning i Bok 2 kapitel 3 samt att vi gör ett tillägg av gulmarkerad text
3.1.1.6-9 även ett tillägg av bokstaven P istället för H och som då symboliserar våra
Paraskyttar.
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Kapitel 3
Sanktionerade tävlingar
3.1 Mästerskap
”Mästerskapstävlingar som nationellt anordnas är:
Svenska Mästerskap: SM, H PSM, JSM, H P/JSM
Landsdelsmästerskap: GLM, SLM, NLM
Distriktsmästerskap: DM, H PDM, JDM
3.1.1 SM
3.1.1.1 Tavelbågskytte inomhus:
För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 åldersklass 13, 16, 50 och 60 samt
Elit.
3.1.1.2 Tavelbågskytte utomhus:
För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 åldersklass 13, 16, 50 och 60 samt
Elit.
3.1.1.3 Fältbågskytte:
För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 åldersklass 13, 16, 50 och 60 samt
Elit.
3.1.1.4 Jaktbågskytte:
För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 åldersklass 13, 16, 50 och 60 samt
Elit.
3.1.1.5 3D:
För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 åldersklass 13, 16, 50 och 60 samt
Elit.
3.1.1.6 Ski Archery se WA bok 5 kap 33
3.1.1.7 Run Archery se WA bok 5 kap 34
3.1.1.8 Action archery (specifika regler är under arbete)
3.1.1.9 E-archery, virtuell, online eller e-sport bågskytte (specifika regler utvecklas med
applikationerna)”

Texten i §15 är om rätt till att delta på våra mästerskap med följande ändring av texten i Bok 2
kapitel 3 där gulmarkerad text är ny skrivning av paragrafen.
3.7.1
”Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken individuellt och i lag-SM och JSM samt
DM och JDM- har dels svensk medborgare som är medlem i en SBF ansluten förening, dels
och icke svensk medborgare folkbokförd i Sverige stadigvarande varit bosatt i Sverige under
de senaste 12 månaderna före mästerskapet och tillhör SBF ansluten förening. ”

Stämman godkänner propositionen.
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Proposition 3
Är en återremiss av prop 7 från 2020 som handlade om en omskrivning av appendix 4.
Där har vi i regelkommittén beslutat oss för att återgå till föregående skrivning med ändringar
markerade i gult:
Appendix 4
”Utbildning av Domare
1.1.3
Brott mot tävlingsregler eller domarprocedurer:
1.1.3.1 Nationell domarinstruktör/ansvarig domare eller i förekommande fall Tekniska
Ombudet får när som helst tillfälligt dra in en nationell domares behörighet om
vederbörande enligt nationell domarinstruktör/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. Kopior på brevet skall sändas till domarens förening,
distrikt samt SBF.
1.1.3.2 SBF:s domaransvarig kan återkalla en nationell domares behörighet om
domaren grovt eller upprepat bryter mot sina domarplikter. Domaren skall
skriftligen meddelas orsaken till återkallandet. Kopior på brevet skall sändas till
domarens förening, distrikt samt SBF.
1.2
Nationella domarinstruktörer
1.2.3
Förlängning av godkännandet som nationell domarinstruktör beror på
fullföljandet av följande krav:
-inom angiven tid besvara de träningsfrågor som domaransvarig regelbundet
ställer de nationella domarinstruktörerna.
-inom angiven tid med god kvalitet besvara det förnyelseprov som
domaransvarig sänder ut.
-på begäran av SBF domaransvarig planera och genomföra minst en grundkurs
för utbildning och/eller
förlängning inom sitt distrikt och/eller angränsande
distrikt för nationell domare.
1.2.4
SBF domaransvarig kan återkalla en nationell domarinstruktörs behörighet om
denne visar sig vara olämplig för sitt uppdrag. Domarinstruktören skall
skriftligen meddelas orsaken till återkallandet. Kopior på brevet skall tillsändas
domarinstruktörens distrikt samt SBF.
1.3
Internationella domare
Internationella domare utbildas av WAE och WA enligt de regler som beskrivs i
WA bok 1 appendix 4.”
Stämman godkänner propositionen.
Proposition 4
Med anledning av en ändring som kommer att ske i RF:s stadgar så måste vi som SF skriva ut
hur fördelningen mellan kvinnor och män skall se ut i styrelsen.
Därför vill vi göra ett tillägg i §27 med följande text:
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”SBF-styrelsen skall bestå av både kvinnor och män där det underrepresenterade könet skall
vara minst 40%.”
Stämman beslutar bordlägga propositionen till extra förbundsstämma.
Svar på proposition nr 8 från 2020.
Regelkommittén tillsammans med tävlingskommittén har under året arbetat genom denna
återremitterade proposition från fjolårets stämma.
Vi har tillsammans kommit fram till att inte införa några ändringar i dagsläget då vi anser att
det skulle bli för många deltagare dag 2 som kommer försvåra för oss att hitta arrangörer till
våra inomhus SM.
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Stämman beslutar bordlägga svaret på propositionen till extra förbundsstämma.

§21–54 Avslut
Omvalde ordföranden Carina Olsson tackar för förtroendet och
säger några ord om sina tankar inför det närmsta året.
Mötesordföranden Anna Iwarsson erhåller ett tack av ordföranden
för väl genomfört årsmöte.
Beslutar på ordförande Carina Olssons förslag att Bo Palm utses
till hedersledamot i SBF.
Ordförande Carina Olsson delar ut Hedersmedalj i guld (Klas
Lundin-medaljen) till Rolf Volungholen, Bollnäs och Karl Göran
Eklundh, Motala
Beslutar att genomföra extra förbundsmöte/stämma 20 maj kl 20
Därefter förklarades förbundsstämman avslutad.
Stockholm 2021-04-17
Vid protokollet: Cenneth Åhlund
Justeras:

Tony Lindeberg

Anette Andersson

Anna Iwarsson (mötesordförande)
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