
Dagordning BK DANAPILENS 60:e 
ÅRSMÖTE      
                   Lördag 12/3 2022  
                kl. 15:00  
      Kevingeskolan, Danderyd  

1. Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppet. 

2. Mötets behöriga utlysande  
Är mötet behörigt utlyst förklarades medgivet. 

3. Godkännande av dagordning  

4. Val av mötesordförande och sekreterare – Förslagsvis sittande Bogdan 
Bojanic och Elisabeth Öberg  

Godkänndes.  

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 
Patrik och Björn väljs. 

6. Verksamhetsberättelse för år 2021.  
Gicks igenom och presenterades av Torbjörn. 

I. Medlemsantalet året 2021.  
II. Utomhusbanan har uppgraderats  
III. Innebanans skjutvägg har uppdaterats under jullovet.  
IV. 5 nya tränare har utbildats.  
V. Klubben har uppdaterat utrustningen för inomhus och utomhus.  

7.  Presentation av årsredovisningen för år 2021 
Gicks igenom och presenterades av Torbjörn. 

I. Inkomstfördelning  
II. Utgiftsfördelning  

8. Revisionsberättelse för år 2021 Patrik Lundqvist  
Gicks igenom och presenterades av Patrik. För 2021 har Patrik genomfört 
revisionen och granskat bokföringsunderlaget. Årets resultat anses speglas 
klubbens verksamhet. Styrelsen ledamöter anses inte handlat stridandes med 
klubbens stadga. Det saknas ett två fakturer, men banktransaktionerna stämmer. 
Två förslag till styrelsen: bokföringsprogram som föreslås att fortsättas användas 



och gör det löpande. Idrottonline försvinner och om man ska skapa en egen 
hemsida idé. Allmän information kan man då hänvisa till hemsidan. Klubben 
anses kunna hålla diverse tävlingar. 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 2022 års styrelse  
Beviljas. 

10. Val av ordförande för år 2022 - Valberedningens förslag sittande: Bogdan 
Bojanic  

Bogdan Bojanic väljs till ordförande 2022. 

11. Val av styrelseledamot 1 för 2022 och 2023 Valberedningens förslag: Erik 
Renberg  

Erik Renberg väljs till styrelseledamot år 2022 och 2023. 

12. Val av styrelseledamot 2 för 2022 Valberedningens förslag sittande: Torbjörn 
Hygins  

Torbjörn Hygins sitter kvar år 2022. 

13. Val av styrelseledamot 3 för 2022 och 2023 Valberedningens förslag: Carina 
Berglund  

Carina Berglund väljs år 2022 och 2023. 

14. Val av styrelseledamot 4 för 2022 Valberedningens förslag: Krystyna 
Kochanowicz  

Lars-Erik Blom väljs för år 2022. 

15. Val av två suppleanter för år 2022 Valberedningens förslag: Jenny Törnberg 
och Niki Bojanic Dennius  

Cattis Ristare Del Barba och Jenny Törnberg väljs till suppleanter år 2022. 

16. Val av revisor för år 2022 Valberedningens förslag: sittande, Patrik 
Ljungqvist  

Patrik Ljungqvist väljs som revisor för år 2022. 

17. Val av valberedning för år 2022 (1 st)  
Angelica Sekobon väljs som valberedning år 2022. 

18. Val av ansvarig för armborst inom Danapilen. Förslag att sittande, Anders 
Tarukoski, fortsätter tills vidare.  

Anders Tarukoski fortsätter som ansvarig för armborst. 



19. Fastställande av årsavgift för medlemmar år 2023  
Godkändes. 

Förslag på årsavgift 2023.  
Ungdom upp till och med 24år: 900kr/år, Vuxen/Senior: 1400kr/år, Familj: 
2300kr/år  
I medlemsavgift ingår:  
• En träningströja till alla nya medlemmar (i år, 2022, får alla medlemmar en 

träningströja). (*Stadgar) <— (klubben strävar efter det, läggas till i 
stadgan). 

• Tävlingslicens för ungdomar upp till 20år som väljer att tävla för BK Danapilen 
(*Stadgar) <— (klubben strävar efter det, läggas till i stadgan). 

• Lån av utrustning för träning och vid behov till tävling.  
• Tillgång till utebanan 24/7 samt innebanan under utsatta träningstider  
• Tränare på plats vid minst 3 tillfällen/vecka (ej under loven)  
• Åtagande att vara delaktig i klubben, exempelvis hjälpa till vid behov. Samtliga 

vuxna medlemmar kommer att tilldelas uppgifter inom de arbetsgrupper som 
saknar folk.  

20. Viktiga positioner som måste tillsättas för 2022 är följande:  
1. Huvudtränare (för närvarande Bogdan)  
- Ordna tränare till samtliga träningspass  
- Fylla behovet av tränare med tränarkurser  
- Anordna prova-på dagar  
- Samordna eventdagar  

Inget bestämdes. 

2. Tävlingsansvarig (för närvarande Bogdan)  
- Ordna tävlingslicenser till skyttar  
- Anmäla skyttar till tävlingar (SM och NUM)  
- Samordna vid egna tävlingar 
- Tillsammans med huvudtränaren anordna prova-på dagar  

Inget bestämdes. 

3. Materialansvarig förslag Erik Renberg  
- Underhåll och inköp av utrustning och tillbehör  
- Delaktig vid materialdagar  

Materialansvarig väljs Erik. 



4. Banansvarig (för närvarande Bogdan/Janne)  
- Underhåll av utebanan (fältbanan, tavelbanan, klubbhus, container…)  
- Underhåll av innebanan  
- Samordna arbetsdagar  

Inget bestämdes.  

5. Eventansvarig (för närvarande Bogdan)  
- Planera och anordna event  
- Ta hand om event förfrågningar och planera dessa i samarbete med 

huvudtränare  

Inget bestämdes. 

6. Ansvarig för media, IT och marknadsföring (för närvarande vakant) 
-  November 2022 måste en ny hemsida vara i drift då nuvarande tjänst 

läggs ner.  
- Reklam, skyltar ..  

Carina Berglund och Jenny Thörnberg väljs till allt IT-ansvariga. 

7. Kiosk och funktionärer (för närvarande vakant)  
- Ordna med personal till alla kringsysslor vid olika arrangemang.  
- Får uppgifter av ordförande eller ansvarig för det specifika arrangemanget.  

Emelie Almqvist väljs till kiosk ansvarig. 

8. Bidrag och Projektledning  
- Klubben missar många bidrag samt ekonomisk hjälp som finns att ta del 

av. Vi har ett enormt behov av handikappanpassning, renovering samt 
innelokal för vinterhalvåret.  

- Vi sitter i en viktig förhandling med Svenska Kyrkan som är markägare 
där vi har vår uteverksamhet.  

Inget bestämdes. Kontakta Shah. 

21. Arrangemang och information för år 2022 
Gicks igenom. 

-  Tränarutbildningar. Anmäl till ”danapilen@gmail.com" om man är 
intresserad att gå tränarutbildning. Dessa anordnas av klubben i samband 



med prova-på dagar eller av förbundet vid utsatta dagar. All tränarutbildning 
betalas av klubben. (*Stadgar)  

- Prova-på/Introduktions dagar. Vi planerar 3-4 tillfällen i vår samt 1 i höst (3 
timmar /gång). Det kommer att tryckas flygblad med information som ska 
delas ut i Danderyd, Täby samt Sollentuna kommun. Vi är öppna för förslag 
på datum.  

- Träningsläger. Även i år planerar vi att hålla ett träningsläger för ungdomar 
under sommaren. Minsta antal deltagare för att det ska bli av är 12 skyttar. - 
Vi hoppas på flera eventdagar under 2022.  

- Klubbträffar där vi träffas, grillar och umgås hoppas vi kunna arrangera 
under sommaren, tidigare har arbetsdagar varit de gånger vi träffas. 

- Tävlingar. Vi har inga planer att arrangera egna tävlingar i år utöver 
klubbtävling för ungdom vid säsongsavslutning.  

Sökes i november för att hålla tävlingar. Kolla om det finns möjlighet att 
hålla ett klubbmästerskap. 

22. Arbetsdagar under 2022  
1. Fältbanan kräver renovering och uppfräschning. Det behövs bland annat: 

avstånds skyltar, informationsskyltar/tavlor, ny banmarkeringarna.  
2. Tavelbanan behöver även den ordentlig uppfräschning. 
3. Utebanan behöver bättre och klarare skyltning. Öppet för förslag angående 

datum för arbetsdag/dagar.  

Arbetsdag innan klubben går ut ska försökas anhållas (datum 2 april). 

23. Övrigt  
1. Vi sitter i förhandling med kyrkan gällande nytt och bättre arrendeavtal på 

marken där utebanan är.  
2. Vi letar fortfarande efter större innelokal, ingen framgång hittills.  
3. Även under 2022 kommer vi att köpa toalett tjänsten av ”Holken” om vi 

inte lyckas hitta en bättre lösning.  
4. Efter många år avslutar vi samarbetet med Stockholm bågskytte klubb. Vi 

har bidragit med skogsbana till Stockholms skyttar men detta samarbete 
slutar i år från januari 2022.  

5. Gästmedlemskap är från januari 2022 borttaget. Vi har numera inga 
gästmedlemskap. 

6. Skjutavgift till utebanan införs á 1200kr/säsong respektive 200kr/dag för 
medlemmar i andra klubbar inom Bågskytteförbundet.  

7. Klubben betalar samtliga startavgift för alla skyttar som ställer upp i SM 
under 2022. (*Stadgar)  



8. Klubben fördelar upp till max 20 000kr som ska täcka hela eller delar av 
kostnader för egenavgifter för de landslagsskyttar som utför 
landslagsuppdrag utomlands. (*Stadgar, ej summa)  
Styrelsen får skriva ett dokument på vad som ska krävas för den som får 
bidrag. 

9. Går igenom gamla stadgan och klubbas igenom nästa årsmöte. 
10. Personer som vill gå dommarkurser uppmuntras och sökes. 
11. Söka aktivitetsbidrag. Potentiellt kontakta kommunen för att sprida 

aktiviteter som klubben håller. 

24. Mötets avslutande  

*Stadgar Det har inkommit förslag om att se över möjligheten att rösta om att 
skriva in dessa punkter, förändringar och/eller tillägg i klubbens stadgar. Vid 
eventuell röstning gäller följande: Enligt klubbens stadgar kan ändringar av och i 
stadgar endast ske då 2/3 av medlemmarna som deltar på årsmöte röstar för 
ändring, i alla andra fall då rösterna för förändring är färre än 2/3 skall ingen 
ändring ske. 

Ordförande underskrift (Bogdan Bojanic):  

________________________________________ 

Justerare 1 underskrift (Patrik Ljungqvist):  

_________________________________________ 

Justerare 2 underskrift (Björn Wetterlin):  

_________________________________________ 


