Norra Svealands Bågskytteförbund
Verksamhetsplan för 2019
Inledning
Genom att ha tydligare riktlinjer för styrelsemedlemmarna hoppas vi kunna förbättra
oss ytterligare 2019 jämfört med hur det har varit tidigare.
Alla nyheter hittas på
http://www.bagskytte.se/foreningarochdistrikt/Distrikt/Distriktenshemsidor/NorraSvealandsBF/

Våra måsten
§ 16 Åliggande
SDF-styrelsen skall: (SBF Bok 1 §37)
1.
följa RF stadgar samt SBF:s stadgar samt övriga bestämmelser och beslut som
fattas av överordnat idrottsorgan,
2. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning, föra protokoll vid årsmöte, andra medlemsmöten och
styrelsesammanträden,
3. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet
för styrelsens förvaltning; samt
4. på begäran av RS eller SBF ställa till förfogande handlingar, som krävs för
bedömning av distriktets verksamhet,
5. verka för att någon/några föreningar varje år genomför DM i tavla utomhus,
tavla inomhus, jakt, fält och 3D,
6. godkänna distriktsrekord samt tillhandahålla en lista med de godkända
rekorden till föreningarna inom distriktet.
7. ansvara för utbildningsverksamheten av tränare och domare

SDF bör även:
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

verkställa SDF-stämmans beslut,
hålla sig underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka
den idrottsliga ordningen i dessa samt verka för bågskytteidrottens
utbredning,
handha och ansvara för SDF:s medel, bereda ärenden och utarbeta förslag
som skall föreläggas SDF-stämman,
förelägga SDF-stämman verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
gångna verksamhetsåret samt verksamhetsplan & budget för innevarande
räkenskapsår,
årligen skicka erforderliga uppgifter till Distriktsidrottsförbunden,
på särskild blankett till SBF rapportera aktuell styrelse och andra
funktionärer efter varje stämma,
senast den 15 december året före ordinarie SBF-stämma, skicka inkomna
motioner till SBF-styrelsen.
SDF får före den 15 januari till valberedningen lämna förslag till valen under
punkterna 10-12 i § 22, Bok 1.

Vad klubbarna får
NSBF får sina pengar från medlemsavgiften från Er föreningar och via SDF anslaget
från Dalarnas IF och Upplands IF om vi arrangerar kurser och läger samt är med på
deras möten. SBF ger oss inte ett öre!
För dessa pengar så får de klubbar som är aktiva ersättning för DM medaljer, billiga
kurser, främst då domarutbildningarna, kraftigt subventionerat sommar- eller
vinterläger, vi hjälper också till om klubbarna ordnar egna läger genom att ersätta för
förluster, under förutsättning att det finns pengar till detta. (Styrelsebeslut 1998-08-15)
Via idrottslyftet kan klubben via sin hemsida söka kursbidrag och lägerbidrag. Vi
hjälper också till om klubbarna vill arrangera Träningstävlingar för ungdom. Enkla
arrangemang av klubbarna där NSBF betalar priser och tapeter, om klubben ansöker i
förväg för ungdomstävling och under förutsättning att det finns pengar. (Styrelsebeslut
2000-03-01). Kurs eller läger skall ha minst 6 deltagare.
DM
Har de senaste åren varit det som vi har lagt mest arbete på genom att många gånger
övertala en arrangörsklubb. I år kommer styrelsen INTE jaga arrangörer, det måste
finnas ett intresse i föreningarna att arrangera tävlingar. I många distrikt så har de
valt att ha ett rullande schema där alla klubbar är med på ett eller annat sätt och
arrangerar DM.
Vi i NSBF styrelse anser att DM är en viktig tävling som ska ha högre status.

2019 kommer inomhus DM att vara på 2 orter, Borlänge och Uppsala den 9 mars.
Ianseo kommer att användas, prisutdelning på respektive ort.
Skogs-DM. Upp till arrangerande klubb att bestämma vilken skogsrond/er som ska
skjutas, ok att blanda. Lika för alla.
Tavel DM. Upp till arrangör att välja Tavelrond.
Vi vädjar till alla klubbar att prata med era medlemmar så Skogs DM och Tavel-DM ute
blir av 2019!
Vinterserien
Under 6 veckor
Utmärkelser
Det är NI medlemmar i föreningarna som väljer senast den 28 februari vem som ska
bli årets skytt respektive årets stjärnskott. Utmärkelserna delas ut på Årsmötet.
Skicka er anmälan med motivering till ordföranden för NSBF.
Domarutbildningar arrangeras av distriktet under året, alla klubbar som önskar en
domarkurs anmäler detta till distriktet.
Steg 1 & 2 arrangeras av NSBF för de klubbar som vill uppdatera och få fler
klubbtränare i föreningen.
Ett SM arrangeras i distriktet 2019, Junior-SM inomhus i Borlänge 23-24 mars
Funderingar? Hör av Er till norrasvealandsbf@gmail.com

