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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte
Tid:
2021-05-02 kl. 18:30-21:30
Plats:
Teams
Närvarande: Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Rolf Volungholen (RV), Carina
Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Ann-Sofie Wredendal (AW), Emil
Arnesson (EA), Kåre Nordström och Therese Lundqvist (TL)
Frånvarande: Ellinor Ryrå (ER)
§21–68

Ordföranden öppnar mötet

§21–69

Val av Rolf Volungholen som mötesordförande och Cenneth Åhlund som
mötessekreterare

§21–70

Val av Kåre Nordström som protokolljusterare

§21–71

Fastställande av dagordning

§21–72

Kanslirapporter
GS redogör för Ekonomirapporten som visar på att Covid19 fortfarande
påverkar ekonomin så till vida att aktiviteter som är budgeterade inte
genomförs och därmed sparar medel. Rapporten godkänns

§21–73

Övriga ärenden
a) CO redogör för det arbete som görs inför Riksidrottsmötet (RIM) i frågor
runt vår gemensamma motion och kontakter med media som bland annat
gett gensvar i DN.
b) Beslutar att Elit inte erhåller mer medel för utökade kostnader för 2021, det
finns medel inom Elit som kan nyttjas om arbetet med Gyllene tråden
genomförs i fler delar av Elit (Kravprofil och utvecklingstrappa).
c) Beslutar att bordlägga frågan om att återinföra Klassikerna tills vi kan se ett
normalår för SM-arrangemang. 2021 riskerar bli ytterligare ett år med
åtminstone begränsat SM-deltagande.
d) Beslutar, enhälligt, att fastställa utnämnandet av Bo Palm som
hedersledamot
e) Beslutar att GS meddelar Tag reklam att vi önskar lägga ner
Bågskytteshopen till förmån för tillfälliga aktiviteter runt försäljning, utan
lagerhållning.
f) Beslutar att tillsätta Lars-Ove Pettersson, Solna, som ideell marknadschef
med primärt ansvar för media och sponsorkontakter för Elit, utom SOK och
Paralympiskt. Ersättning utgår enbart för av Elit godkända kostnader samt
Kickback på sponsorintäkter enligt samma modell som övriga har möjlighet
till, 30% av nettointäkt, vilket då även ska täcka sociala avgifter.
g) GS meddelar att annons för att få in kandidater för uppdragen som
tränarutbildare har publicerats. Styrelsen betonar vikten av att utsedda
kandidater presenteras för styrelsen och andra berörda innan de utses.
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h) Beslutar att Carina Olsson, Cenneth Åhlund samt Rolf Volungholen är
förbundets representanter på RIM 28–30 maj.
i) Beslutar att Cenneth Åhlund representerar förbundet på Paralympiska
utskottets årsmöte 21 maj.
j) CO rapporterar muntligt från SOK:s årsmöte. Där SBF la sin röst för
Fäktningsförbundets motion om en ny Elitorganisation finansierad med
statliga Elitmedel. Motionen föll till förmån för det redan påbörjade Samlat
Elitstöd 2.0, vilket tyvärr inte betonar vikten av nya Elitmedel och det
statliga ansvaret i tillräcklig grad. Att valberedningen nominerar
övervägande sina egna förbundsrepresentanter är uppseendeväckande.
k) CÅ redogör för de undersökningar av fakta och de samtal som genomförts
med RF om tävlingsklasser för transpersoner. Då det hela är oklart på IOC,
SOK, RF och WA beslutar styrelsen avvakta med beslut samt att till RIM
2023 insända en motion om att RF tar ett helhetsgrepp i frågan med tydliga
riktlinjer för SF.
l) TL och RV redogör för nästa steg i arbetet med Bågskytte för alla? Hur
kommer vi till det nya självklara. Möte i arbetsgruppen 4 maj och ev.
uppföljande konferens i höst.
m) EA och RV redogör för arbetet med att olika reklambyråer för arbetsprov
och offerter för arbetet med en enhetlig och kommunikativ profil för
förbundets gemensamma kommunikation. Vecka 24 beräknas de första
presentationerna kunna genomföras.
n) TL visar hur Licensutbildningen kommer se ut Online, beräknas vara klar
inom kort, därefter ska arbetet med Domarutbildning online påbörjas.
Beridet bågskytte är också i gång med sin del. Mycket uppskattat!
o) EA presenterar det förslag till Framtidsutbildning som Framtidskommittén
har erbjudit styrelsen. Samlade bilden är mycket positiv, med en brasklapp
för om styrelsen har ork att avsätta tiden i samband med annat arbete som
ska genomföras. Beslutar att tacka ja men med viss justering av tid, att
koppla ihop det med RF/SISU och ”moderna föreningen” samt att också
valberedningen och ev. också Sportchef och kommittéer kan ges möjlighet
att medverka.
§21–74

Reflektion
Mötesordförande går bordet runt för att lyssna av hur mötet var

§21–75

Kommande möten
Styrelsemöte 20/6 kl. 20.00

Vid protokollet

Cenneth Åhlund

Rolf Volungholen, mötesordförande

Kåre Nordström, protokolljusterare

