
 
 
 
 

    Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen  
 

Datum:  22-05-21-22 
Tid: 09.00 lördag till 13.00 söndag 
Plats: Idrottens Hus, Stockholm 
Närvarande: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Herman Thorell HT ordförande 
Kerstin Hjelm KH ekonomiansvarig 
Gun-Britt Jansson GJ förbundssekreterare 
Hannele Kangas HK ledamot 
Nicolina Främst NF ledamot 
Jimmy Bysell JB ledamot 
Åsa Wirström ÅW ledamot 
Tommy Gustafsson TG GS, adjungerad  

 
 Meddelat förhinder: Yngve Ewaldsson (YE) och Lasse Franck (LF). 

 
 
§13 Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.  

YE har meddelat att han på grund av personliga skäl avgår från styrelsen. Vi 
entledigar YE från och med dagens datum. 

  
§14 Godkännande av dagordning 
 Föreslagen dagordning fastställdes. 

 
§15 Val av justerare 
 Beslut: KH valdes till justerare jämte ordförande. 

 
§16  Föregående mötesprotokoll 

Protokoll FS 12–22 godkändes. Vi hade en diskussion hur vi ska namnge 
årets protokoll och beslöt att de från nu även ska innehålla datum. 

 
§17  Återkoppling till tidigare beslut (checklistan) 

Punkten bordlades då den försvunnit från våra filer. Den kommer att finnas till 
nästa möte. 
  

§18  Ekonomi – attesträtt - fasträntekonto  
18.1. Attesträtt 
KH jobbar på ett förslag som inte är riktigt klart ännu. Den kommer att bli en 
bilaga i styrdokumentet. När den är klar blir den ett beslut per capsulam. 



18.2. Fasträntekonto 
I och med att det nu finns möjlighet att få ränta på sparade medel föreslår KH 
att vi avsätter 5 miljoner på ett fasträntekonto i 6 mån med ränta. 
Beslut: Enligt förslaget. 

 
§19 Antidoping – ren vinnare 

Alla klubbar bör genomgå ”ren vinnare”! Alla i FS styrelse ska ha genomfört det 
innan nästa fysiska möte. Alla domare borde också gå. GS tar kontakt med 
domarkommittén. 

  
§20 Kommittéer: Utbildning – tävling – SM – domare – ungdoms – veteran - elit 
 UTB: HK informerade om dagsläget.  
 SM: HT informerade. 

TK: Den som får utmärkelsen årets rankingvinnare tröja har rätt att bära den i 
tävlingar där tävlingskläder krävs. Dessutom måste reglerna för 
precisionsskyttet plockas bort från TB då de inte överensstämmer med 
regelboken.  
Beslut: Att skyttereglerna tas bort från TB. Att TB uppdateras med skrivelse 
kring rankingtröjans fördel gentemot tävlingsklädsel. 
DK: Har varit på studieresa i Köpenhamn. De har även haft vissa utbildningar. 
UNK: Inga nya protokoll finns upplagda. De har en ambitiös verksamhetsplan. 
VK: Kommittén är upplöst. HT har haft ett teamsmöte och pratat med alla. Nya 
ledamöter kommer att utses. 
EK: VM har genomförts i Köpenhamn i klasserna singel och mixdubbel. Det finns 
en del att analysera. TG informerade om kommande tävlingar. En utvärdering 
av sändningen på Facebook behövs. 
 

§21  Kommittéer – översikt – målsättning - policys  
Alla kommittéer har en bra verksamhetsplan. Det är viktigt att alla 
samarbetar för SBF:s bästa. 
Beslut: Följande personer utses i Utbildningskommittén; Anders Holmberg 
ÖSBF, Ove Johansson HSBF, Karin Granevik WDBF samt Pontus Björk Zaar 
SSBF. 
 

§22 Förbundsmöte 2022 – utvärdering 
 Frågan bordläggs till nästa möte. 
 GS presenterade utvärderingen från ”Kickoffen”. Överlag var alla nöjda.  
 
§23 Styrelsen 2021–22 – utvärdering 
 HT kan inte presentera någon utvärdering då endast 2 svarade. 
 
§24 Uppdatering av policys 
 HT gick igenom kraven som ställs på mig som styrelseledamot. 
 
§25 Strategi gällande arvoden 

Föreningslivet utgår från ideellt arbete men i vissa uppdrag bör ett arvode 
utgå som idag är 1100 kronor. Redan beslutade är domare och 
delegationsledare, förutom styrelsearvodet, som tas på Förbundsmötet. 
Beslut: Arvode ska utgå till de som av SBF utsetts till utbildare och 
funktionärer vid SM (speaker och tävlingsledning). 



 
 
§26 Återstartsstöd 

Utifrån de olika återstartsstöd vi fått lägger GS ett förslag att vi bland annat 
gör en damsatsning. Damläger över hela landet med olika fokus och nivåer. 
Vi behöver fler damer som är tränare, ledare, domare men även spelar 
utbildning. Blir det anmälningsavgift kan föreningarna söka idrottsmedel för 
de kostnaderna innan sista oktober 2022. Även inom juniorelit bör en 
särskild satsning ske på tjejer.  
Ett annat förslag är att förlänga och fördjupa vår evenemangsutvecklare 
med att även titta på tävlingsutveckling.  
Beslut: Vi tycker att förslagen är bra.  
Att vi så snabbt det går informerar alla föreningar om damsatsningen.  
Att stimulera föreningarna till nystart, typ KM, och söka bidrag via 
idrottsmedel. 
Att stimulera till utbyte mellan föreningarna. 
Att vi utökar projektanställningen som evenemangsutvecklare med 75% i 
10 dagar under SM perioden. Övrigt runt tjänsten tas beslut på nästa möte. 
När det gäller ÅSS 2.0 ska 260 000 betalas ut till distrikten, dvs. 32 500 per 
distrikt i återstartsstödets anda. Distrikten ska återrapportera till SBF innan 
årets slut. 
 

§27 Hemsidan 
GS berättade att den nya sidan kommer som ett ”skal”. Detta innebär att 
den ska fyllas. Bland annat ska allt från den gamla sidan flyttas över. 
Förslaget är att ta in en sommarvikarie till hjälp. Det blir nya logotyper och 
färger samt nytt typsnitt. Vi kan få färdiga Power Point mallar samt mall till 
nyhetsbrev. 
Beslut: Att anta förslagen. 
 

§28 Nytt IT-system 
IT-gruppen har inte haft någon träff den senaste tiden. Det finns många 
olika saker man kan titta på. 
 

§29 Höstkonferens  
 Beslut: Den blir i Stockholm 24–25 september. Inbjudna blir alla 

kommittéer samt 4 från varje distrikt. HT får i uppdrag att ge ett förslag på 
program. 

 
§30 Övriga frågor 

LF har via mail ställt frågor om verksamhetsårets start samt motionsrätt för 
varje medlem. Vi får ta med oss frågorna till ett kommande möte. 
 

§31 Nästa möte 
Planen fram till nästa Förbundsmöte är följande: 4/7 18.00 digitalt, 23/8 
18.00 digitalt, 23/9 18.00 fysiskt, 18/10 18.00 digitalt, 19–20/11 fysiskt, 21–
22/1–2023 fysiskt, 21/2 18.00 digitalt, 18–19/3 fysiskt, 15–16/4 
Förbundsmöte. 
  

 



§32 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ ___________________________ 
 Gun-Britt Jansson Herman Thorell 
 Mötessekreterare Ordförande 
 
 
 
 __________________________ 
 Kerstin Hjelm 
 Justerare 

 


