Protokoll vid
VÄSTRA SVEALANDS BÅGSKYTTEFÖRBUNDS
FÖRENINGSTRÄFF
Tid:
Plats:
Kostnad:
Reseersättning:
Vem får vara med:

Söndagen den 30 november kl. 11.00
Idrottens Hus, Industrigatan 1, Karlstad
Gratis
Varje förening som kommer får
reseersättning för en bil. (18,50kr/mil)
Alla som vill

Vi var totalt 15 deltagare från 6 föreningar och SBF
Följande ämnen inom föreningsutveckling diskuterades
1. Medlemsvård – hur får vi medlemmarna att trivas i föreningarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobba med demokratin i föreningen – medlemsmöten – informera om vad som är på
gång och vad som beslutats vid föregående styrelsemöte.
Lyssna på alla och testa medlemmarnas idéer – låt dem testa det som vi har testat förr
och inte lyckats med.
Syns i Tidningen – efter varje tävling – skicka in resultat – då syns alla som varit med
och då finns föreningen och medlemmarna.
Låt alla som vill få ansvarsområden - Det är bra om medlemmarna känner sig viktiga
och behövda.
När kaffet är klart så går alla å fikar.
Äter en gång per år i klubben(självkostnads pris).
Ris och ros möten till styrelsen från juniorerna i klubben.
Handikapps tävlingen, 30 pil som säger handikappet i poäng. Pris till sista man.
Julfest med paket, man skjuter på ballonger med nr i som det även är på paketen.

2. Ledarrekrytering inom föreningar
•
•
•
•
•

Tvinga ingen.
Låt alla som vill, vara med och hjälpa till – Men på deras villkor – Efter tid och
förmåga.
Börja med små uppgifter – kaffebryggaren är otroligt bar inkörsport för ledare, efter 3
veckor som kaffeansvarig, så känner den alla i föreningen. sedan är det inte lika farligt
att ta på sig nya uppgifter.
Sök ledare bland föräldrar, skyttar som ”bara hobbyskjuter”, gamla medlemmar.
Pensionärer i föreningen.
Lyfta bort uppdrag från ledare- på fler , då kanske de orkar.

•
•

Två föräldrar vågar kanske ihop.
Om man visar föräldrar en gång hur det funkar, så vet de mer än en nybörjare som
kommer dit för fösta gången.

3. Träningsupplägg i distriktets föreningar
•
•
•
•
•
•

Detta styrs av hur lokalen se ut. Samt träningsmöjligheter.
Vi har 3 tränare som hjälper nybörjare – Samma varje gång + en lista med behjälpliga
tränare som man kan ringa in om någon av dessa fått förhinder.
Vi har 1 tränare som tar hand om de som har hållit på en stund, och en tränare som tar
hand om de som sattsar.
Dessa skjuter samtidigt på 12m för att alla skall känna varandra när vi åker på tävling.
Vi har 18m träning för alla direkt efter 12m träningen – även det för att vi skall känna
varandra .
rullande ledarschema på nybörjarträningen

4. Hur får vi fler i föreningarna att börja tävla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kör allmän bågskytteutbildning – Sedan är ingen rädd för att följa med – Snarare
nyfikna.
Samåk – Dels är det trevligare och billigare, men den som är ny slipper gå in i hallen
och inte ha en aning om hur det brukar gå till.
Utse en ansvarig som anmäler till tävlingar – frågar om det är fler som skall med.
Anmäl på en stor tavla för att där ser 5 namn ut som halva klubben istället för en liten
lapp där 5 namn inte syns.
Utse några tävlingar om året till prioriterade tävlingar, tex DM, Trettondagspilen, osv.
där klubben betalar startavgiften, då blir det genast många fler som följer med.
Små tävlingar gratis för att våga börja, dock ska alla få tävlingen gratis eller halva
avgiften. Om det finns pengar.
Avdramatisera att tävla.
Små klubbtävlingar på kvällen med klubbar i närheten, alla får komma.
De lockar med varandra i klubben.

5. Hur kan vi tjäna pengar till föreningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotterier.
Bingolotto.
Företagsskjutning.
Arrangera nybörjartävlingar.
Julfest. Lok-Stöd.
Idrottslyft.
SISU.
Sponsorer.
Ulmax 30% av det man säljer, underställ.
SM.
Sponorer till kläder var lätt om man säger ett pris, inte månads avgifter.
5 kr per tapet, skriv namn på tapeterna.

6. Idrottslyftet
•
•
•
•
•
•
•
•

Detta är hur enkelt som helst att söka – man kan få pengar till nästan vad som helst.
Blanketter hittar du på bagskytte.se under fliken blanketter.
ex. Medlemsrekrytering – behov av nya bågar för tjejer.
Medlemsvård – åk på tävling tillsammans
Handikapprekrytering – Fika priser mm.
Dartfich dataprogram
Ledarutbildninng –
Söka pengar till skolaktivitet av idrotsförbunden

Övriga Bidrag
• Söka pengar till att fixa lokalen/anlägningen. ”Anlägningsstöd”,
• dock 2 bas belopp ca 80 000kr.

7. LOK-Stöd
Detta är det viktigaste vi har – det ger bra med pengar – är man 5 st så ger det ca 64kr från
RF 24 kr /träff 8kr/skytt, sedan ger från kommun ungefär hälften, varierar från kommun
till kommun. ca 30 kr då är vi uppe på 94 kr/gång
1 gång i veckan 52 x 94= 4888kr
från och med våren 2009 så skall LOK-Stödet redovisas på Idrotten Online

8. SISU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan kännas väldigt tungt – men ger otroligt mycket till föreningen när man kört en
stund. Reseersättning till föreläsare, material till kurser, fika vi föreläsningar mm.
Blanketter hittas på sisuidrottsutbildarna.se
Vad kan man köra SISU på då?:
Förberedelser för Tävlingsarrangemang
Tillverkning / Lagning av buttar
Matrialvård / Tillverkning av strängar
Allmän Bågskytteutbildning
Föreläsning
Julfest
Renovering av skjutlokalen/ bågskyttebanan
Sekretariat
Medlemsmöten
Steg 1
Steg 2
En del frågor på ett styrelse möte, frågor om framtiden osv.

Övrigt
Få tävlingar för 13 klass. (I mån av plats). Tävlingar för 10 och 13 klass bara.

Ulrika Sjöwall, Anders Malm och Ulrika Bengtsson kan komma och prata med klubben,
från Team bågar&pilar.

Västra Svealand har en fadder: Bo Palm bo.palm@bagskytte.se 070-8627009

