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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte
Tid:
2021-08-15 kl. 20:00-21:10
Plats:
Teams
Närvarande: Ann-Sofie Wredendal (AW), Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Rolf
Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Emil
Arnesson (EA) och Kåre Nordström (KN) samt valberedningens ordförande
Fredrik Rudin.
§21–99

Ordföranden öppnar mötet

§21–100

Carina Olsson väljs som mötesordförande och Cenneth Åhlund väljs som
mötessekreterare

§21–101

Ann-Sofie Wredendal väljs som protokolljusterare

§21–102

Fastställande av dagordning

§21–103

Kanslirapporter
a) Den ekonomiska uppföljningen presenterades av GS och godkändes
b) Öckerö Skytteklubb antogs som medlem i SBF

§21–104

Övriga ärenden
a) CO leder en genomgång av liggande verksamhetsplan och vissa ändringar
görs, mer genomgripande arbete ska göras vid det fysiska styrelsemötet i
november.
b) Beslutar att i regelboken tillägga tidigare beslut att SBF följer den
rekommendation IOC tog 2015, bilaga 1 avseende tävlingsklass för person
som gjort könsbyte.
c) Protest, bilaga 2, har inkommit på möjligheten för en man som genomgått
könsbyte att tävla i damklass. GS fick i uppdrag att svara avsändaren ovan
beslut. Är inte svaret tillfyllest informeras om möjligheten till överklagande
av styrelsens beslut
d) Återstartsplanen, GS presenterade utkastet med förändringar efter senaste
styrelsemötet till återstartsplan efter pandemin, baserad på behov och de
resurser som utlovats från RF. Arbetet går nu vidare med et Teamsmöte med
alla SDF-styrelser i närtid. Återstartsplanen kommer löpa parallellt med
Förbundsutvecklingsplanen (FUP).
e) RV redogör för fortsatta arbetet med Jämlikhet och inkludering där andra
SF:s insatser ska undersökas för att få uppslag för SBF
f) CÅ AW och MC redogör för de SM som genomförts hittills med tanke på
antal deltagare och upplägg men också förslag på framtida arbetssätt, ex att
fortsätta tänka uppdelade SM. Beslutar att Bo Palm får i uppdrag att arbeta
aktivt med att hitta arrangörer för framtida SM. Saknas för 3D och Jakt 2022
och samtliga SM 2023.
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g) KN redogör för behovet av en koordination mellan Utbildningskommitténs
arbete och det framtida Tränarlyftet. En arbetsgrupp bildas med KN, MC,
CÅ och Therese Lundqvist
h) Beslutar att CO och CÅ representerar SBF vid WA:s kongress i september,
om det är möjligt att åka.
i) Beslutar att adjungera Cecilia Blomberg till förbundsstyrelsen till
kommande förbundsstämma. Det efter att ha kontrollerat med stadgar och
valberedningens ordförande.
j) Valberedningens ordförande informerar om behovet av intervjuer med alla
ledamöter inför valen på kommande förbundsstämma
§21–105

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

§21–106

Kommande möten
Styrelsemöte Teams 26/9 kl. 20.00

Vid protokollet

Cenneth Åhlund

Carina Olsson, mötesordförande

Ann-Sofie Wredendal, protokolljusterare
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Bilaga 1
IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015
Participants:
Prof Dr Uğur Erdener Chairman, IOC Medical & Scientific Commission Prof Arne Ljungqvist Former
Chairman, IOC Medical Commission Dr Stéphane Bermon Monaco Institute of Sports Medicine &
Surgery, IAAF Medical & Scientific Senior Consultant Michael Beloff, QC Barrister, Blackstone
Chambers Prof Gerard Conway Professor of Clinical Medicine, University College London Prof Myron
Genel Professor Emeritus of Pediatrics and Senior Research Scientist, Yale Child Health Research
Center Yale University School of Medicine Ms Joanna Harper Chief Medical Physicist, Radiation
Oncology, Providence Portland Medical Center Prof Angelica Linden Hirschberg Department of
Woman & Child Health, Division of Obstetrics & Gynecology, Karolinska Institutet Prof Dr Maria Jose
Martinez Patino Faculty of Sport Sciences, University of Vigo Prof Martin Ritzén Professor Emeritus,
Dept of Woman and Child Health Karolinska Institutet Dr Eric Vilain Professor of Human Genetics,
Pediatrics and Urology Director, Center for Gender-Based Biology Chief, Medical Genetics,
Department of Pediatrics Co-director, Clinical Genomic Center David Geffen School of Medicine at
UCLA Jonathan Taylor Partner, Bird & Bird Liz Riley Barrister, Bird & Bird Dr Robin Mitchell Vice-Chair,
IOC Medical & Scientific Commission Dr Rania Elwani Member, IOC Medical & Scientific Commission
Dr Vidya Mohamed-Ali Member, IOC Medical & Scientific Commission Prof Yannis Pitsiladis Member,
IOC Medical & Scientific Commission Dr Richard Budgett IOC Medical & Scientific Director Dr Lars
Engebretsen IOC Head of Scientific Activities Christian Thill IOC Senior Legal

1) Transgender guidelines
A. Since the 2003 Stockholm Consensus on Sex Reassignment in Sports, there has been a growing
recognition of the importance of autonomy of gender identity in society, as reflected in the laws of
many jurisdictions worldwide.
B. There are also, however, jurisdictions where autonomy of gender identity is not recognised in law
at all.
C. It is necessary to ensure insofar as possible that trans athletes are not excluded from the
opportunity to participate in sporting competition.
D. The overriding sporting objective is and remains the guarantee of fair competition. Restrictions on
participation are appropriate to the extent that they are necessary and proportionate to the
achievement of that objective.
E. To require surgical anatomical changes as a pre-condition to participation is not necessary to
preserve fair competition and may be inconsistent with developing legislation and notions of human
rights.
F. Nothing in these guidelines is intended to undermine in any way the requirement to comply with
the World Anti-Doping Code and the WADA International Standards.
G. These guidelines are a living document and will be subject to review in light of any scientific or
medical developments. In this spirit, the IOC Consensus Meeting agreed the following guidelines to
be taken into account by sports organisations when determining eligibility to compete in male and
female competition:
1. Those who transition from female to male are eligible to compete in the male category without
restriction.
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2. Those who transition from male to female are eligible to compete in the female category under
the following conditions:
2.1. The athlete has declared that her gender identity is female. The declaration cannot be changed,
for sporting purposes, for a minimum of four years.
2.2. The athlete must demonstrate that her total testosterone level in serum has been below 10
nmol/L for at least 12 months prior to her first competition (with the requirement for any longer
period to be based on a confidential case-by-case evaluation, considering whether or not 12 months
is a sufficient length of time to minimize any advantage in women’s competition).
2.3 The athlete's total testosterone level in serum must remain below 10 nmol/L throughout the
period of desired eligibility to compete in the female category.
2.4. Compliance with these conditions may be monitored by testing. In the event of non-compliance,
the athlete’s eligibility for female competition will be suspended for 12 months.
2) Hyperandrogenism in female athletes In response to the interim award dated 24 July 2015 in
Chand v AFI and IAAF CAS 2014/A/3759, the IOC Consensus Meeting recommended: • Rules should
be in place for the protection of women in sport and the promotion of the principles of fair
competition. • The IAAF, with support from other International Federations, National Olympic
Committees and other sports organisations, is encouraged to revert to CAS with arguments and
evidence to support the reinstatement of its hyperandrogenism rules. • To avoid discrimination, if
not eligible for female competition the athlete should be eligible to compete in male competition.
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Bilaga 2
Till bågskytteförbundets styrelse.
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Härmed vill jag protestera mot att en man som har gått igenom ett könsbyte tillåts att tävla som
kvinna i den kommande SM-tävlingen i 3D i Oskarshamn.
De fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor är många fler än bara aktuell testosteronnivå, bröst
och yttre könsdelar. De för bågskytte viktigaste skillnaderna är skelett och muskeluppbyggnad.
Skelettet påverkas inte alls med avseende på storlek och proportioner av hormonbehandlingen. Män
har i genomsnitt 35 % mer muskelmassa på benen, den minskar av lägre testosteronnivå men enbart
med 5 % efter ett års behandling enligt Tommy Lindbergs studie för Karolinska Institutet.
(https://nyheter.ki.se/ny-studie-om-forandring-av-muskelmassa-och-styrka-efter-konsbekraftandebehandling-kan-fa-betydelse) Sannolikt förändras andra muskelgrupper på ett liknande sätt. Denna
minskning är inte alls tillräcklig för att tävlande skall ske på lika villkor.
I andra idrotter spelar syreupptagningsförmågan en stor roll. Syreupptagningsförmågan är hos
vältränade män ca 14 % högre än hos vältränade kvinnor enligt artikel av Marko Laakonen.
(https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/nvc/aktuellt/2017-11/hjartat-ochsyreupptagningsformaga/) Hur syreupptagningsförmågan påverkas av behandlingen vet jag inte.
Detta är en principiell fråga om rättvisa, det är inte rimligt att förfördela alla kvinnliga idrottare för
att tillgodose de könsbytandes önskan att få tävla som kvinnor. Den som väljer att byta kön har
förmodligen haft det mycket svårt i livet men vi kan inte ha olika regler för vilka krav som ställs på
olika deltagare i idrotten beroende på hur synd det är om dem.
Gränsdragning är svårt men nödvändigt. Jag vet inte var alla gränser skall gå men det är viktigt att de
är lika för alla och att de är satta baserat på fakta.
Jag hoppas att ni kommer att titta närmare på denna fråga och fundera noga över de beslut som
fattas.

