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Proposition 1
Stadgeändring Bok 1 § 22
Bakgrund:
På stämman 2017 beslutades det att det skulle tillsättas en regelkommitté för våra beridna
bågskyttar samt en bestraffningskommitté. Detta är nu genomfört och därför behöver justering göras
i stadgarna så att även dessa väljs på ordinarie årsstämma i SBF.
Därför föreslår vi att följande ändring görs i stadgarna bok 1 §22
12 a) val på två år för hälften av ledamöterna i regelkommittén.
12 b) val på två år för hälften av ledamöterna i Beridna regelkommittén.
12 c) val på två år för hälften av ledamöterna i bestraffningskommittén.
12 d) val på ett år för ordförande i bestraffningskommittén.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

4

Proposition 2
Klädsel vid prisutdelning
Bakgrund:
Under 2017 var det många som diskuterade hur man skall se ut vid prisutdelningen. Åsikterna har
inte varit helt eniga utan det spretar åt alla håll.
Regelkommittén föreslår, för att bringa lite ordning i detta att följande införs i regelboken.
Detta påverkar SBF 20.3 samt SBF 33.
20.3.2.7 Klädsel vid prisutdelning och ceremonier för pristagare skall vara klubbklädsel.
I övrigt gäller SBF 20.3
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Proposition 3
Engångslicens
Bakgrund: Engångslicensen saknar möjligheten att kunna registrera skyttar i resultatdatabasen för att
man inte har ett licensnummer. Detta går ej att få genom en engångslicens.
Därför föreslår vi att skrivningen angående engångslicens tas bort på samtliga ställen i Bok 1 regel
2.2.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Proposition 4
Protesttider
Bakgrund:
För att få tiden att överensstämma mer med verkligheten vill vi förkorta protesttiden.
Detta berör SBF kapitel 19 samt 32
Inomhus ändras tiden till; från kvalificeringsomgång till 15 minuter.
Utomhus ändras tiden till; från kvalificeringsomgång till 15 minuter och från elimineringsomgången
tas tiden bort helt.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Proposition 5
Förtydligande av 6.1.3 Medaljutdelning vid JSM
Bakgrund:
För ganska många år sedan tog det beslut om att det skall delas ut medaljer till samtliga som hamnar
på pallen i klass 13 och 16 vid JSM oavsett hur många startande det är i klassen.
Därför föreslår vi att följande läggs till i regelboken bok 2 regel 6.1.3




För förgyllt fodras att minst två skyttar ställt upp i tävlingen i respektive skjutstil och
åldersklass samt att minst två klubblag ställt upp i tävlingen i respektive skjutstil och avstånd.
För försilvrat fodras att minst två skyttar ställt upp i tävlingen i respektive skjutstil och
åldersklass samt minst två klubblag i respektive skjutstil.
För brons fodras att minst tre skyttar ställt upp i tävlingen i respektive skjutstil och
åldersklass samt minst tre klubblag i respektive skjutstil.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Proposition 6
Ändring av 4.1.7.1
Bakgrund:
På förfrågan från några arrangörer har vi blivit ombedda att titta över skrivningen av regeln ang
klubblagstävling med onominerade lag.
För att främja så att det kan bli klubblagstävling vid fler av våra nationella tävlingar runt om i landet
så föreslår vi att texten i regelboken ändras som följer i bok 2 kap 4.1.7.1
Första stycket fjärde raden till:
”inom samma skjutstil, avstånd, oavsett ålder och kön”
Samt ta bort sista meningen i samma stycke.
Detta öppnar upp för att kunna arrangera fler lagtävlingar på mindre nationella tävlingar.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Proposition 7
Dela upp skogsronderna vid DM.
Bakgrund: För att man skall öka intresset för skogsgrenarna samt att det för statistikens skull skall
kunna publiceras.
Har man inte samma blandning på mål i alla SDF så går det inte att jämföra statistiken.
Vi föreslår därför att texten i regelboken ändras till:
”Vid DM i skogsskytte avgör SDF:en vilka skogsronder som skall arrangeras samt i vilken omfattning
och när på säsongen dessa skall arrangeras.”
Detta påverkar SBF 3.1.2.2
Vill man behålla möjligheten att blanda mål på samma tävlingsdag skall man skjuta dessa som halva
ronder som separata tävlingar och den sammanlagda resultatlistan kommer ej att publiceras i SBF:s
resultatdatabas.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Motion 1 Järnvägens BF 20171215
Fler som få skjuta matcher på Senior SM inomhus
Att fler än 32 skyttar får skjuta matcher på Senior SM inomhus
Att man skjuter fulla stegar så långt det finns skyttar utan att man skjuter byematcher.
Det är inte motiverat att 32 av 120skyttar får skjuta matcher som det var i compound herrar 2017.
Många väljer att inte betala 500kr + 2 nätter på vandrarhem eller liknande för att bara skjuta 1 dag,
och väljer att inte åka på SM 2018.
Dessutom är det klasser med 20-25 skyttar där det är 16 skyttar som får skjuta matcher.
Skall skyttar i klasser med många deltagare ha mycket mindre möjlighet att ta sig vidare till dag 2 så
tappar vi deltagare på våra SM.

Styrelsen avstyrker motionen med motivering att det är för kort tid efter en förändring för att man
skall se några trender i antalet startande.
Stämman beslutar att avstyrka.
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Motion 2 Göteborg 2017-11-12
Motion om utökad demokrati inom Svenska Bågskytteförbundet.
SBF har under en lång tidsperiod haft en demokratisk process som bygger på att SDF äger att utse
representation på SBF:s stämmor. Principen är att ett distrikt kan erhålla från 1 röst upp till 10 röster,
baserat på antalet medlemmar i de medlemsföreningar som ligger inom distriktets
verksamhetsområde. Antalet röster bygger på att varje påbörjat 100-tal medlemmar ger en röst på
stämmorna.
Denna modell fungerade ganska bra under den period då vi hade många distrikt, tror att det var
drygt 20 distrikt, medan den idag inte fullt ut speglar det behov som föreligger då några distrikt har
en bra bit över 1 000 medlemmar. Idag är det 11 distrikt i Sverige. Då vi totalt har drygt 10 000
medlemmar så inser vi alla att de största distrikten ges en för liten del av rösterna på stämman.
Skulle vi förändra delningstalen så skulle det bli en marginell förbättring.
Vissa synpunkter har kommit upp till diskussion när vi bl. a varit ute på våra SM-tävlingar och en
vanlig fråga är varför får inte alla i bågskyttesverige var med på stämmorna och delta i
beslutsfattandet!
För att råda bot på det begränsade missnöjet som finns kan det vara idé att införa en modell som
tillämpas i ett antal andra SF inom RF och det är att ge alla våra 11 SDF och våra drygt 140 föreningar
yttranderätt, förslagsrätt och beslutsrätt på våra stämmor.
Praktiskt så skulle det innebära att samtliga föreningar erhåller var sin röst samtidigt som även
distrikten får en röst. Totalt skulle detta, vid maximal närvaro bli drygt 150 röster på våra stämmor.
Det finns en stor nackdel med detta förslag och det är om stämman ligger i Stockholmsområdet så
kommer en stor majoritet att utgöras av föreningar i närheten av Stockholm. Samma tendens skulle
det bli om stämman hålls i Skåne, Sundsvall eller någon annan ort. En överrepresentation av
föreningar kring stämmoorten.
Det finns emellertid en lösning på detta! Det har visat sig under de senaste åren när vi genomfört
tränarkonferenser eller distrikt och föreningskonferens att föreningarna, om inte mangrant, så i stor
omfattning varit representerade på dessa konferenser. Vår idé bygger på att det i samband med
konferenserna ges utrymme till att lägga in en stämma. Normalt tar stämman en timma men
eftersom det i detta förslag inte finns någon träff innan så kanske det behöver avsättas upp till tre
timmar för stämman. Om sedan konferenserna skall flyttas till april eller om stämman skall flyttas till
september är en senare fråga. Vid flyttning av stämman krävs det en ändring av stadgarna.
Vi ser det som väldigt viktigt att förslaget förankras ute i föreningarna och att det skickas ut en enkät
till samtliga klubbar i landet. När enkäten sedan är besvarad skall det kallas till en extra stämma
under konferenshelgen till hösten. Det innebär att enkäten måste vara besvarad minst en månad
före konferensen. Om förslaget får ett positivt mottagande på extrastämman föreslår vi att förslaget
genomförs 2019.

Med anledning av ovanstående föreslår vi
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Att

Stämman beslutar enligt ovanstående förslag samt

Att

Stämman ger regelkommittén i uppdrag att i samråd med styrelsen ta fram ett förslag
på en enkät som skall gå ut till klubbar och distrikt.

Att

Förslaget om ny röstlängd genomförs under 2019

Med vänlig hälsning Bengt Idéhn BS Gothia och Bo Palm Angereds BS
Styrelsen föreslår att avstyrka motionen med hänvisning till stämmobesluten som togs på
ordinarie och extrastämman under 2017.
Drogs tillbaka av motionären.
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Motion 3 Nykvarns BK
Begränsa pilens längd i långbåge och instinctive vid inomhus och tavelskytte till två(2) tum
framför pivot-punkt.

Motivering

 Hindrar en utveckling mot recurve utan klicker(sikta i mitten)
 Ger träpilsskyttarna en chans att hänga med även inomhus och på tavla
Nackdelen är att det är besvärligt kontrollera, men inte värre än face walking i långbåge och
instinctive på ronder med olika avstånd. Kamera ger tillräckligt bevisunderlag.

Nykvarns BK
Cenneth Åhlund
Styrelsen föreslår att motionen avstyrks.
Drogs tillbaka av motionären.
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Motion 4 Nykvarns BK
Inför träpil för långbåge i samtliga skogsgrenar, Jakt och Fält samt som nu i 3D.

Motivering




Skogsgrenarna, jakt och fält, är med dagens regler ”inte tillgängliga” för
träpilsskyttarna vilket ger dessa färre chanser till nyttig tävlingsträning.
De som önskar skjuta med aluminiumpilar kan skjuta i instinctive-klassen.

Nykvarns BK
Cenneth Åhlund
Styrelsen föreslår att tillstyrka motionen.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Motion 5 Mjölby BS
Utveckling av tävlingskalendern
Idag kommer tävlingskalendern inför kommande år i november, ofta med flera justeringar
och versioner som följd då många föreningar önskar samma datum.
För att skyttar och arrangörer ska kunna planera sina tävlingar och få skyttar att anmäla sig i
ett tidigare skede, krävs att vi får en mera levande kalender.
Förslag:
Kalendern vidareutvecklas till en databas där föreningarna kan lägga upp tävlingar direkt
online, med 6 månaders framförhållning (ev. exkluderat SM arrangemang och dylika
tävlingar). Detta kräver ändring av styrande stadgar samt att detta knyts samman med
befintlig resultatdatabas så föreningarna får en större helhet i sin tävlingshantering.
Detta kan då ske löpande under året och man slipper få alla tävlingar i en klump vid slutet av
året. Vi får då en mera levande kalender.

Medför att:
1. En likvärdig framförhållning även för tävlingar i början av året som syns digitalt på
SBF hemsida (Nu när Bågskytten inte ges ut längre), istället för att synas sent under
hösten kan tävlingar i januari synas redan i Juli och behöver inte vänta på 15/9 då
ansökan idag ska in.
2. En ”godkännande” process vid ansökan kan vara ungefär 2v. från det att en arrangör
lämnat in en tävlingsanmälan till godkännande att arrangera tävlingen.
3. Enklare löpande hantering krävs, istället för en massiv hantering under sista
månaderna för att hinna få ut detta så snabbt som möjligt av SBF ansvarig.
4. Vid godkänd tävling kommer denna direkt in i kalendern på hemsidan och till dom
som har synkning till sina kalendrar på tex. Mobiler. Detta sker då löpande under året
och med en 6 månaders framförhållning, om inte annat godkänns vid ev. dispenser
eller (för exempelvis SM Jakt) om arrangör utses vid ett sent tillfälle.
Distriktets yttrande:
Tillstyrkes
Styrelsen förtydligar att detta är redan på gång och är under utveckling och över tid
kommer detta bli verklighet.
Med förtydligandet av styrelsen anser stämman att denna motion är besvarad.
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Motion 6 Mjölby BS
Utbildningskalender skapas
Idag har vi brist på många håll vad gäller utbildningar och utbildare.
Ett steg för att få upp utbildningsnivån är att möjliggöra utbildningarna för flera.
Exempel:
Om jag önskar gå en utbildning steg 1, men arbetar under den helgen mitt distrikt har en
sådan, kommer jag i vissa lägen behöva vänta ett år innan nästa tillfälle.

Skapas det en utbildningskalender likt tävlingskalendern kommer möjligheterna att gå
utbildningar på andra orter möjliggöras och utbytet av flera klubbars erfarenheter ökar.

Förslag:
En utb. kalender skapas i form av en databas där föreningar/distrikt kan lägga upp
utbildningar direkt online med viss framförhållning. Detta kan ske löpande under året, vilket
möjliggör att vi får fler som har möjlighet att utbilda sig och vi får större klasser på dom
kurser vi arrangerar med större erfarenhetsutbyte som följd.

Distriktets yttrande:
Tillstyrkes
Styrelsen tillstyrker motionen.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Motion 7 Mjölby BS
Tidsändring för Jaktskytte
Idag har en skytt 4 minuter vid jakt att bedöma och skjuta sina pilar. Detta är en tidsgräns
som är längre än någon annan tävlingsform vi har i skogen.
Fält har idag 1 minut per pil vilket borde även gälla inom Jakt.

Förslag:
Jakt ronden anpassas avseende tid för skjutning till Fält-rondernas regler.
Dvs 3 minuter för 3 pil. Se 24.7 ” Högst 3 minuter per mål i fältrond…”
Tillägg blir då: ”Högst 3 minuter per mål i jaktrond”

Medför att:
1. En tid för dom ronder vi har i skogen där 3 pilar kan förekomma (1 minut per pil).
2. Samma flyt i skjutningen för jakttävlingar som för Fält då samma tider gäller.

Distriktets yttrande:
Tillstyrkes
Styrelsen tillstyrker motionen.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Motion 8 Mjölby BS
50 Klass compound röd påle i Fält och Jakt.
I skogen idag har 50 klassen kortare avstånd än Elit-klassen.
Detta fast bågarna i dom allra flesta fallen är liknande i styrka och i precision. Att ställa en
Comp.skytt med 50-60 ibs på samma blåa påle som flera juniorer under Jakt och Fält tävlingar är
därför tveksamt, och risken att pilar och övrigt materiel skjuts sönder ökar.

Förslag:
Compound 50 skjuter på Röd påle under jakt och under Fält ronder.

1. Detta kommer medföra att man i 50-klass kan jämföra sig med dom bästa i elit-klassen utan
att behöva tävla mot dom.
2. Det medför även att slitaget för arrangörer minskar då avståndet ökar och precisionen
minskar lite främst i centrumområdet.
3. Antalet lag ökar då 50-klassere kan ingå i laget för Elit. Precis som inomhus (tavla) då alla
skjuter på samma avstånd.

Distriktets yttrande:
Avstyrkes
Styrelsen avstyrker motionen.
Stämman beslutar enligt motionens förslag.
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Motion 9 Mjölby BS
50 klass compound på samma avstånd som Elit vid tavla 70/50 rond.
På Tavla har idag 50 klassen kortare (40m) avstånd än Elit-klassen (50m).
Detta fast bågarna i dom allra flesta fallen är liknande i styrka och i precision.
Problemet blir ännu tydligare för föreningar som idag inte har tre elitskyttar utan har en 50 skytt som
ska skjuta på kortare avstånd, med följden att föreningen inte kan vara med på lagtävlingen.
Att ställa en Comp.skytt med 50-60 ibs 40m istället för 50m medför även att risken ökar för att pilar
och övrigt materiel skjuts sönder.

Förslag:
Compound 50-klass skjuter på 50m på 70/50 ronden.

Medför att:

1. Detta kommer medföra att man i 50-klass kan jämföra sig med dom bästa i elit-klassen utan
att behöva tävla mot dom.
2. Det medför även att slitaget för arrangörer minskar då avståndet ökar och precisionen
minskar främst i centrumområdet.
3. Antalet lag ökar då 50-klassere kan ingå i laget för Elit. Precis som inomhus då alla skjuter på
samma avstånd.

Distriktets yttrande:
Avstyrkes
Styrelsen avstyrker motionen.
Stämman beslutar enligt motionens förslag.
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Motion 10 Linköpings SKF
Belysningsrekommendationer
Ang: Belysningsrekommendationer
(1 bilaga)
I samband med att Linköpings SKF rustade upp belysningen av våra sporters olika hallar var vi
tvungna att påvisa vilka belysningskrav som gällde för vår sport.
Då SBF helt saknade belysningsinformation för en bågskyttehall hittades rekommendationer som
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på http://mattboken.se/. Där finns bland annat
dokument ”Måttuppgifter för fritidsanläggningar Bågskytte” (bilaga 1) som bland annat benämner
hur ett tavelunderlag skall vara belyst för träning och tävling.
Påvisade dessa krav för vår huvudstyrelse som inte godkände dessa för att det inte kom från SBF.
Med detta förslag vill jag att SBF lägger till information i berörda dokument alternativt hänvisar till
SKLs dokument som berör vår sport som rekommendationer att följa vid renovering alternativt
etablering av nya hallar.
Jag föreslår:
att

SBF inför rekommendationer angående belysningsnivåer från bilaga 1 i lämpliga dokument
för när nybyggnationer alternativ renoveringar genomförs av inomhus anläggningar.

att

SBF ser över och inför övriga lämpliga rekommendationer från SKLs dokument.

Fredrik Larsson
Linköpings SKF

Bilagor:
1. Måttuppgifter för fritidsanläggningar Bågskytte

Distriktets yttrande:
Tillstyrkes
Regelkommittén föreslår att motionen tillstyrks och att detta skrivs in i lämplig del av
regelboken men endast som rekommendation.
Styrelsen tillstyrker regelkommitténs tyckande.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Motion 11 Strängnäs BK
Ändra till de beteckningar på klasserna som finns i IANSEO. Berör SBF 4.1 samt tabellerna 4.5
Motivering
Praktiskt att ha samma beteckningar som de som är i det resultatsystem som de flesta arrangörer
använder.

Inger Gustavsson
Strängnäs BK
Regelkommittén föreslår att tillstyrka motionen med motivering att det blir enklare att använda
resultatsystemet om det heter lika överallt.
Styrelsen föreslår att tillstyrka men remitterar till Regelkommittén och Ianseoteamet för utveckling
av hur vi skall skriva detta.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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MOTION 12 Skånes Bågskytteförbund
Tävlingssanktion
Att tävlingssanktionsavgiften på kvällstävlingar sänks till 200 kronor
från att i dag vara 400 kronor.

MOTIVERING.
Vi anser det inte vara försvarbart att en kvällstävling med runt 20 starter skall ha samma
tävlingssanktionsavgift som en dagtävling med 40-100 starter.
Det är svårt nog att få en kvällstävling att gå ihop ekonomiskt även utan en ”dyr” sanktionsavgift.
Vi tror att det kan bli mer populärt att arrangera kvällstävlingar med en lägre sanktionsavgift.
Fler kvällstävlingar ger också fler tävlingsstarter inom Svenska Bågskytteförbundet och vi ska ju
eftersträva både fler tävlingar och fler tävlingsstarter.

Regelkommittén föreslår att motionen avstyrks med motivering att tävlingsformen går ihop
ekonomiskt ändå.
Styrelsen tillstyrker regelkommitténs yttrande.
Drogs tillbaka av motionären.
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Motion 13 Nykvarns BK
21-klass på riktigt, även inomhus. Ändra tapet-reglerna för 21, 50 resp 60 klass inomhus enligt
följande
Comp E 3-spot övriga 10-ringad(viss tvekan på denna ska medges)
Recurve E 3-spot övriga 10-ringad
Barebow E 40 cm 10-ringad övriga 60 cm
Långbåge E 60 cm övriga 80 cm
Instinctive E 40 cm övriga 60 cm
Svenska rekord i 50 och 60-klass ska kunna slås även om tävlingen sker i 21-klass, förutsatt att åldern
är rätt…

Motivering

Bättre för bredden med en enklare rond även inomhus
Tydligare skillnad mellan Elit och övriga
Flera andra länder använder större tapet på barebow och övriga så det finns ingen anledning att vi
enbart erbjuder vår svåraste version för icke elit
Vi har idag en ganska stark rekrytering bland äldre, 65+, och det ska vi ha men vi erbjuder inomhus,
vår största säsong, enbart elitronden. Även fördel för nya 16-klassare då det idag är ett stort steg
med stor utslagning från 13-klass till 16-klass, framförallt i icke siktklasser.
För de som vill skjuta svårare finns elitklassen, precis som utomhus.
Nykvarns BK
Cenneth Åhlund
Regelkommittén föreslår att avstyrka motionen med motivering att det är så lite som påverkar
inomhus att detta inte är nödvändigt.
Rekord kan slås i sin åldersklass även om tävling sker i 21-klass.
Styrelsen avstyrker motionen.
Drogs tillbaka av motionären.
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Motion 14 Järnvägens BF
Motion om sanktionsavgift för SM arrangemang.
Sanktionsavgiften skall täcka kostnaderna för två personer från IANSEO gruppen som är kunniga och
vana att driva ett sekretariat med den gällande teknik och program som ständigt förnyas vid våra SM
arrangemang.
Två kunniga personer i sekretariatet på samtliga våra SM, Det får våra SM arrangemang att flyta på
och blir proffsigare.
Detta skulle möjliggöra fler SM arrangörer.
Motionen avser att fler skall få delta i matchskyttet vid inomhus SM då tidsbristen ofta uppstår pga.
ett sekretariat som havererar.
Vi tror att 15000kr är en summa som ett arrangemang inte faller på, utan kan vara en investering då
vi har mer pigga och positiva arrangörer framöver. Men summan bestämmer förbundsstyrelsen.

Styrelsen föreslår att motionen avstyrkes och trycker på att det finns kompetens i SBF och att
möjligheten finns för att få hjälp med detta redan nu.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Motion 15 Järnvägens BF
Införande av DM helger på tavelronder.
Motivering: För att kunna öka statusen på våra tavel DM .
Så behöver DM tävlingarna slippa konkurrensen från andra tävlingar,
med två förutbestämda helger i tävlingskalendern skulle det underlätta för distrikten att få
arrangörer.
Statusen måste höjas det är ju dock ett mästerskap.
Fredrik Rudin

Regelkommittén föreslår att avstyrka motionen i denna skrivning.
Vi föreslår att detta tas upp i tävlingskommittén för att utredas mer noggrant.
Styrelsen tillstyrker regelkommitténs förslag.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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Motion 16 Östra Svealand
Anpassa § 19 till dagens verklighet.
Ändra första stycket till nedanstående
Vid SBF-stämman äger SDF utöva rösträttmed en röst för varje påbörjat 200-tal medlemmar i
distriktet röstberättigade föreningar, vilka den 31 mars föregående år har fullgjort sina stadgeenliga
skyldigheter, dock högst 10 röster.

Motivering:
Vid ovanstående kommer alla medlemmars röster väga lika mycket oberoende på var man bor i
landet = demokrati.
Anmärkning:
Med det nya förslaget skulle fördelningen se ut som tabellen nedan.
Den visar på att även om de tre största distrikten väljer att rösta mot de andra får de inte majoritet.
Medlemmar/200 med tak på 10 röster enligt 2017-års röstlängd:
Distrikt
Norrbotten
Västerbotten
Mellersta Norrland
Södra Norrland
Norra Svealand
Västra Svealand
Östra Svealand
Östergötland
Västergötland
Västkusten
Sydöstra Götaland
Totalt

Röster
2
1
3
4
5
4
10
4
6
9
4
52

Procent
3,85
1,92
5,77
7,69
9,62
7,69
19,23
7,69
11,54
17,31
7,69
100

Styrelsen avstyrker motionen med hänvisning till stämmobesluten som togs på ordinarie och
extrastämma under 2017.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
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