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Svenska Bågskytteförbundet
Protokoll
Tid
Plats

Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma.
2013-04-21
Hotell Scandic Väst, Örebro

Förbundsstämmans öppnande
Vice Förbundsordföranden, Bo Palm, hälsar välkommen.
Vice Ordföranden håller sitt öppningsanförande och förklarar
därefter 2013 års stämma öppnad.
§13-39 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Mellersta Norrlands BF; Lennart Carlsson
Norra Svealands BF; Christina Källin
Skåne BF; Magnus Carlsson
Sydöstra Götalands BF; Erik Carlsson
Södra Norrlands BF; Rolf Volungholen
Västergötlands BF; Elin Hellqvist
Västkustens BF; Andreas Persson
Västra Svealands BF; Rolf Larsson
Östergötlands BF; Stefan Hansson
Östra Svealands BF; Inger Gustavsson
Norrbottens BF; Rolf Rönnlund, rösträtten utgår då Rolf är
ledamot i styrelsen
Saknade distriktsförbund är Västerbottens BF.
Fullmakterna godkänns och antalet röster fastställs till 63.
§13-40 Fastställande av föredragningslista
Den i stadgarna fastställda och vid stämman presenterade
föredragningslistan godkänns.
§13-41 Stämmans behöriga utlysande
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Förbundsstämman har kungjorts i RF:s organ Svensk Idrott nr 01
och 03/13 och i Bågskytten 1-2/13 samt kallelse utsänts till SDF
och information om stämman lagts ut på SBF:s hemsida.
Stämman förklaras behörigen utlyst.
§13-42 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för stämman utses Berryl Arvehell, Norrköping.
§13-43 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för stämman utses Cenneth Åhlund, Nykvarn.
§13-44 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rolf
Volungholen, Bollnäs och Roine Knutsson, Grimslöv.
§13-45 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Berättelsen för verksamhetsåret 2012 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 2012 granskas och
läggs med godkännande till handlingarna.
c) Cenneth Åhlund föredrar revisorernas berättelse för 2012.
Revisorerna hade inga anmärkningar mot styrelsens
förvaltning. Revisionsberättelsen läggs med godkännande till
handlingarna.
§13-46 Fråga om ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet
för den tid revisionen omfattar.
§13-47 Fastställande av föreningarnas inträdes- och årsavgifter till SBF för kommande år.
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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 samt att föreningarna
skall betala en föreningsavgift på 300 kr.
§13-48 Val av förbundsordförande
Bo Palm, Angered, väljs enhälligt till förbundsordförande tillika
styrelsens ordförande för en period av ett år.
§13-49 Val av styrelseledamöter.
Leif Danielsson, Eskilstuna och Peo Gunnars, Borlänge väljs om
för en period av två år. Per Bengtsson, Linköping och Mikael
Öhlund, Taxinge väljs in som ledamöter för en period av två år.
§13-50 Val av ledamöter till regelkommittén
Börje Jonsson, Sundsvall väljs om för en period av två år.

§13-51 Fastställande av styrelsen föreslagen revisor
Stämman fastställer att KPMG, genom Lars Skoglund, Sundsvall,
verkar som förbundets auktoriserade revisor för en period av ett år.
§13-52 Val av valberedning
Berryl Arvehell, Norrköping väljs 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.
§13-53 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.
§13-54 Ombud till Riksidrottsmöte
Förbundsstämman beslutar att styrelsen utser representanter till
kommande Rikdsidrottsmöte
§13-55 Behandling av SBF-styrelsens förslag (propositioner) och motioner
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Om inget annat anges gäller dagens datum för införande av
godkända propositioner. Antaget är markerat med Grönt

Proposition 1
Ändring av skjut- och åldersklasser samt avstånd
På grundval av propp 12 – utredningens förslag (bifogas) så har styrelsen valt att lägga fram
detta förslag på ändringar. Styrelsens förslag är inte identiskt med utredningens förslag.
Klasser:
Styrelsen föreslår en grundprincip om att alla klasser skall vara könsindelade i Herr och Dam.
Samt att alla skjutstilar skall finnas i samtliga klasser och i samtliga tävlingstyper.
Styrelsen följer utredningens förslag om att dela 21-klassen i två men föreslår benämningarna
21E Elit och 21A Allmän.
Styrelsen föreslår precis som utredningen att det införs en Instinctive-klass(I) på prov. Men
styrelsens förslag är att den införs enligt följande:
Att den under provperioden endast skall tillämpas på 3D-tävlingar (utredningen föreslår
endast 3D-mästerskap). Klassens utrustningsregler skall följa WA:s regler för Instinctive.
Införandet innebär även en påverkan på långbåge. I dag är aluminiumpilar tillåtna i LB i
Sverige. Med införandet av Instinctive så faller långbågar med aluminiumpilar in under det
reglementet och kommer därmed inte längre att vara tillåtna i LB. Även detta gäller under
provperioden endast i 3D. På övriga ronder kommer aluminiumpil att vara tillåten i LB på
samma sätt som tidigare.
Föreslagna förändringar angående klasser ser ut så här:
Idag
Utredning
Styrelsen
10-klass
DR, HR, DB, HB,
Oförändrat
Lägg till DLB, HLB.
DC, HC
DI, HI Införs i 3D på
prov.
13-klass
DR, HR, DB, HB,
Oförändrat
Dela upp LB i DLB,
DC, HC, LB
HLB.
DI, HI Införs i 3D på
prov.
16-klass
DR, HR, DB, HB,
Oförändrat
Dela upp LB i DLB,
DC, HC, LB
HLB.
DI, HI Införs i 3D på
prov.
21-klass
DR, HR, DB, HB,
Delas upp i 21A och Delas upp i 21E Elit
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DC, HC, DLB, HLB

21B.
21B deltar inte på
mästerskap.
I 21 Införs på 3D
mästerskap på prov.
Oförändrat men
minst 4 deltagare på
icke mästerskap

50-klass

DR, HR, DB, HB,
DC, HC

60-klass

DR, HR, DB, HB,
DC, HC

Oförändrat men
minst 4 deltagare på
icke mästerskap

Motion

Motion

Skall i skogen välja
vilken påle som
han/hon kommer att
skjuta från
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DI, HI införs i 3D på
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Minst 4 deltagare på
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DI, HI införs i 3D på
prov.
Minst 4 deltagare på
icke mästerskap
DLB, HLB införs
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Avstånd:
Tavla:
10, 13 och 16 klasserna föreslås ha oförändrade avstånd.
21E föreslås följa WA:s avstånd där sådana finns, i övrigt samma som dagens 21-klass.
21A, 50 och 60 klasserna skjuter samma avstånd som 60-klassen gör idag eller ett avstånd
kortare om 60-klass sköt samma som 21-klass.(undantaget B och LB i 1440)
21A, 50 och 60:
FITA/SBF-1440: R och C: 60m 122cm, 50m 122cm, 40m 80cm, 30m 80cm
FITA70/SBF70: R och C: 50m 122cm, B 40m 122cm, LB 30m 122cm,
FITA 50: C 40m 80cm 6-ringad.
3D: R, B, LB och I svart påle, C blå påle
Fält/Jakt: R och C blå påle, B svart påle och LB vit påle
Styrelsen yrkar därför på:
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.
3
Att
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
7
Att
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
10
Att
LB 3D: utrustning enligt internationella regler
Att11
Avstånden för 21A, 50 och 60-klassen på respektive rond enligt följande:
1440 ronden; R och C 60 m (122cm)-50 m (122cm)-40 m (80 cm)-30 m(80 cm)
900 ronden; Samma som idag.
70m ronden; R och C 50 m 122 cm, B 40m 122 cm, LB 30 m 122 cm
50m ronden: C 40 m 80 cm 6-ringad
3D; R, B, LB och I svart påle, C blå påle
Fält; R och C blå påle, B svart påle och LB vit påle
Jakt; R och C blå påle, B svart påle och LB vit påle
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Att12
Att13

Att14

Lämnas över till regelkommittén för behandling
Rekord noteras ej i 21A
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.
Beslut enligt denna proposition utvärderas vid stämman 2015

Att15 Beslut om införande av instinctive-klassen gäller omedelbart. Övriga ändringar från
2014-04-01.
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 2
Kansliet beställer alla SM-tecken
För att underlätta både för kansli och arrangörer av SM yrkar styrelsen
Att

Kansliet ansvarar för beställning av RF/SM-medaljer för samtliga SM. Arrangör
debiteras kostnaden för utdelade medaljer.

Påverkar (22.2.4)
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Proposition 3
PAA-ronden är en rekreationsrond
PAA-ronden har sedan över 30 år varit borttagen ur FITA:s (WA) regelverk och har idag inte
en nationell spridning varför den borde byta status till rekreationsrond. Föreningar kan i
fortsättningen använda ronden som vilken annan rekreationsrond som helst utan möjlighet till
svenska rekord.
Styrelsen yrkar därför:
Att

PAA-ronden och 600 ronden byter status till rekreationsrond och därmed kan inte
svenska rekord noteras.

Påverkar: 23.2.2.8
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 4
Distriktsrekord
Ansvaret för uppmärksammandet av distriktsrekord är otydligt. Styrelsen föreslår
motsvarande ansvarsfördelning som för svenska rekord.
Styrelsen yrkar därför:
Att

Skytten ansvarar för att den egna föreningen blir uppmärksammad på att rekord /
tangering har gjorts så att föreningen kan rekordanmäla till distriktet i laga tid.

Påverkar: 32.6
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 5
Könsbundna rekord skall återspegla skyttens kön
Styrelsen vill att könsbundna rekord skall återspegla skyttens kön. Herrekord innehas av
herrar och damrekord innehas av damer.
Styrelsen yrkar därför:
Att

Damer enbart kan slå individuella rekord i damklass, även om denne tävlat i herrklass.

Påverkar: 32.4
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag
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Proposition 6
Motionslicens
Styrelsen vill öppna upp för fler motionskyttar att prova på tävling. Styrelsen yrkar därför
Att

Det införs en engångslicens som gäller för en tävlingsstart i motionsklass till en kostnad
av 1/3 av en B-licens. Engångslicensen kan lösas flera gånger.

Att

engångslicens kunskapskrav är identiska med A och B för respektive ålder och bekräftas
med ett intyg för engångslicens från skyttens hemmaklubb.

Att

engångslicensen betalas till arrangerande förening. Avgiften tillfaller arrangören.

Påverkar: 21.7
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 7
Resultat och Media
För att förbundet ska ges bättre möjlighet att synas och bibehåll och /eller utveckla intresset
för vår sport behöver resultathanteringen förbättras. Styrelsen yrkar därför
Att

arrangören skall i görligaste mån meddela alla Elitresultat (tre bästa i respektive
elitklass) till TT senast sex (6) timmar efter tävlingen avslutats.

Att

alla preliminära resultatlistor hanteras antingen genom IANSEO eller publiceras på
föreningens IdrottOnline-hemsida (eller motsvarande länkad från tävlingskalendern på
www.bagskytte.se) senast sex(6) timmar efter tävlingens avslut, om möjligt.

Påverkar: 21.7.2
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 8
En bättre 10-klass
RF:s ”Idrotten Vill” anger att tävlandet för barn under 12år ska ske i lekfulla former och där
resultaten ska ges mindre vikt. Vår sport är svår att rensa från resultat men efter diskussioner
med RF så anses vi uppfylla kraven med nedanstående justeringar.
Utöver detta så uppmanas föreningarna att följa och uppmuntra den enskilde skyttens
personliga utveckling utan jämförelse med andra skyttar.
Styrelsen yrkar därför:
Att

10-klass ges lika pris oavsett placering i sin tävlingsklass

Att

samtliga tävlande i 10-klass, i samma tävlingsklass, tas fram till prisbordet för samma
applåd, alltså inte en i taget i rangordning.

Svenska Bågskytteförbundet
Cenneth Åhlund
Blåbärsvägen 3
155 31 NYKVARN

Phone
+46 (0) 736 00 70
Cellphone +46 (0) 708 103 133
www.bagskytte.se
cenneth.ahlund@bagskytte.se

SVENSKA

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

Påverkar:
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Proposition 9
3D och internationella regler
WA har infört nya regler i 3D, två pilar per mål (fortfarande på en minut), båda
poänggivande, i kvalet på EM/VM. Denna ändring skulle normalt införas i Sverige också på
3D-tävlingar. Tvåpilsserier kommer att innebära dubbelt slitage på målen och dubbelt så
trångt i centrum.
Ett fördubblat slitage slår hårt på kostnaden för arrangören så därför yrkar styrelsen
Att

Arrangören själv får välja att frångå WA:s tvåpilsserier till förmån för enpilsserier.

Att

Arrangörens val skall framgå av tävlingsinbjudan.

Påverkar: 26
Förbundsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

Avslutning

Berryl Arvehell, ordföranden för mötet tackar för förtroendet att få
leda stämman.
Nyvalde ordföranden Bo Palm tackar för förtroendet och säger
några ord om sina tankar inför det närmsta året.

Därefter förklarades förbundsstämman avslutad.
Örebro 2013-04-21
Vid protokollet

Cenneth Åhlund
Justeras:

Rolf Volungholen
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