Beslut på Svenska Bågskytteförbundets stämma 2016
En kort sammanfattning

Proposition1: Utvärdering av "Propp 12"
Beslut: Propp 12 fastställs i sin nuvarande utformning. Det innebär att den
indelning i åldersklasser och elitklass som vi har tillämpat de senaste åren
permanentas. Dessutom beslutades enligt Motion 2 att Instinktivbåge införs i
samtliga tävlingsformer. Trots detta kommer aluminiumpil att vara tillåtet i
Långbåge (utom i 3D)
Proposition 2: 2D-tapeter på 3D-rond
Beslut: Det är tillåtet att komplettera med 2D-tapeter (jakttapeter), anpassade
för 3D-ronden, förutom på SM. Andelen 2D och 3D ska anges i inbjudan.
Proposition 3: SM och JSM i jakt
Beslut: SM och JSM ska anses som två separata tävlingar, även om de normalt
genomförs som ett gemensamt arrangemang. I huvudsak innebär det att det blir
separata lagtävlingar för SM och JSM
Proposition 4: Tävlingsjuryns sammansättning
Beslut: Medlemmar i tävlingsjuryn behöver inte ha domarebehörighet, men ska
ha goda kunskaper om tävlingsreglerna. TO på SM utser juryn men får inte själv
ingå i den. Det bör utses suppleanter som träder in om ett ärende orsakar en
jävsituation. Juryn ska ha minst tre ledamöter.
Proposition 5: SDF åligganden
Beslut: §37 i SBF-stadgarna kompletteras med att SDF som första instans
handlägger bestraffningsärenden enligt RF Stadgar Kapitel 14, och
överklagande av beslut enligt RF Stadgar Kapitel 15, beslut som inte avser
bestraffningsärende. SDF ska dessutom ansvara för utbildning av tränare och
domare.

Proposition 6: SM och JSM i 3D
Beslut: SM och JSM skall skjutas med 2 pilar per mål. SM skall skjutas mot
2x24 mål på 2 dagar, JSM ska skjutas mot 24 mål på en dag
Proposition 7: Mobiltelefon eller motsvarande för resultatrapportering
Beslut: Mobiltelefon eller motsvarande skall tillåtas för resultatrapportering i
tavla inomhus och utomhus.
Proposition 8: Licensklasser
Beslut: Licensklass A, B och C skall avse skyttens ålder. C-licens skall fortsatt
bara vara giltig i 10-klass. Licensutbildningen för licensklass A och B skall vara
densamma. Beslutet innebär i sak ingen dramatisk förändring, men tydliggör
licensernas omfattning.
Proposition 9: Regel- och Stadgekommittén
Beslut: Regel- och Stadgekommittén, som utses av styrelsen, är en
remissinstans för motioner, avsedd att vara ett stöd i styrelsens arbete. Dess
uppgift tas nu över av regelkommittén, som väljs av stämman.
Motion 1: Klubbtillhörighet
Beslut: Motionen avser att göra det möjligt att tävla för två olika klubbar i olika
grenar. Motionen avslås.
Motion 2: Inför Instinktivbåge i alla tävlingsformer
Beslut: Motionen antas med tillägg att aluminiumpil även i fortsättningen ska
tillåtas för Långbåge, utom i 3D.
Motion 3 dras tillbaka, ärendet är redan åtgärdat
Motion 4: Domareutbildningen föreslås ändrad så att uppföljning bara behövs
vart fjärde år. Motionen avslås
Motion 5: Fler finaldeltagare i JSM tavla ute
Beslut: Ärendet remitteras till ungdomsansvariga för beredning till stämman
2017

