Södra Norrlands Bågskytteförbunds verksamhetsberättelse 2019

SNBF är geografiskt lika med Gävleborgs län och har under 2019 utgjorts av
11 bågskytteföreningar med 612 (572) individuella medlemmar varav 37 (33) % är kvinnor.
Styrelsen har under året utgjorts av följande personer:
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Rolf Volungholen
Helena Pettersson
Fredrik Sahlström
Lena Kristoffersson
Andreas Hedvall
Mikael Sigfridsson
Magnus Eriksson

Revisor:
Revisorssuppleant:

Lina Björklund
Alex Göransson

Valberedning:

Kent Björklund, sammankallande (Kent avled sviterna av cancer 11
augusti 2019)
Karin Larsson Brolund
Margareta Spång
Ivan Göransson

Förutom kommunikation vid tävlingar, via telefon och e-post har styrelsen under
verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen är mellanhanden mellan förening och förbund vilket regleras i stadgarna. SNBF är
utbildningsansvarig och för föreningarnas talan gentemot SBF samt är föreningarnas
röstombud vid SBF möten.
SNBF representerades såhär i 2019:
SBF:s årsstämma i Skövde den 22 april. Ombud där var Love och Lena Kristofferson.
På årsstämman i RF/SISU Gävleborg var Rolf Volungholen ombud.
Rolf Volungholen är ledamot i Svenska Bågskytteförbundets styrelse.
Lena Kristoffersson är ledamot i RF/SISU Gävleborg samt ledamot i SBF:s
bestraffningskommitté.
Helena Pettersson är ledamot i valberedningen i RF/SISU Gävleborg.
Under året har tre DM-arrangemang genomförts:
Tavla inne
BSK Hudik 2019-01-20
3D
WIJ BS, 2019-05-25
Tavla ute
BSK Hudik, 2019-06-02

Verksamhetsårets stora händelse var att vi arrangerade vår egen
föreningsutvecklingskonferens på Södra Berget i Sundsvall 12 och 13 oktober med SBFs GS
Cenneth Åhlund, nyanställda Therese Lundkvist och ordförande Carina Olsson. Våra SISU
konsulenter Lars Persson och Hans Bergman ledde övningarna som startade med lunch,
lördag, fortsatte med lite vart är vi på väg, och lite olika övningar som engagerar flera. Vi var
på inspirationsbesök hos Sundsvall Ortvikens BSK innan dagen avslutas med gemensam
middag. Övningarna fortsatte söndag förmiddag och konferensen avslutas med lunch. Enligt
vår GS så var detta bästa distriktskonferensen någonsin!
Följande föreningar var representerade: Bollnäs 6, Gävle 4, Gnarp 1, Iggesund 6, Hudik 5,
Ljusdal 4, Edsbyn 2, Wij 4, Söderhamn 2.
Denna satsning möjliggjordes av att vi ansökte och fick beviljat 45 000 kr i verksamhetsstöd
från Gävleborgs idrottsförbund, samt att idrottsmedel och SISU finansierade kostnader utöver
verksamhetsstödet.
SNBF har senaste åren premierad juniorernas tävlingsaktivitet och JSM guld med presentkort,
det har ingen tyvärr ingen mätbar inverkan på tävlingsaktiviteten och därför är detta inte gjord
för 2019. Styrelsen valde att stödja vår Guld duo: Erik och Lina, med en påfyllning till
reskassan med 5000 kr.
Framgångarna vid mästerskap under året kan summeras till: Distriktets juniorer har i år totalt
skjutit hem 10 individuella medaljer varav 4 JSM-guld och 1 NUM guld. Seniorerna: förutom
6 individuella SM-guld, 15 silver och 2 brons. Linas skjöt till sig bronsmedalj vid 3D VM i
Canada.
Hemsidor och sociala medier har stor betydelse för att vi ska kunna synliggöra vår sport, men
de fungerar även som kommunikationskanaler. Södra Norrlands hemsida i IdrottOnline
innehåller information och är tänkt att vara en verktygslåda för medlemsföreningarna. Via
hemsidan anmäls distriktsrekord. Distriktsrekorden uppdateras löpande. Det finns en
Facebook-sida som främst är avsedd för informationsspridning. När det gäller föreningarna
har inte alla aktiva hemsidor men flera sprider information via Facebook och andra sociala
medier.
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_______________________________
Rolf Volungholen
________________________________ __________________________________
Helena Petersson
Lena Kristoffersson
________________________________ ___________________________________
Fredrik Sahlström
Andreas Hedvall
________________________________ ____________________________________
Mikael Sigfridsson
Magnus Eriksson

