Östergötlands Bågskytteförbund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 2005-02-10 hemma hos Jan-Ove Johansson
Närvarande: Kjell-Åke Carlson, Rune Persson, Karl Göran Eklundh,
Jan-Ove Johansson, och Lilian Andersson.
Lämnat förhinder: Per Wikingsson, Sven Häll och Erik Larsson
På mötet deltog även Rikard Andersson/Östgötagruppen

Ordförande Kjell Åke Carlson hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 04:81
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 04:82
Dagordning

Beslutades att godkänna styrelsemötesprotokoll från den 3/12 2004

§ 04:83
Föregående
protokoll

Inkommande skrivelser:

§ 04:84
Skrivelser
o. rapporter

•
•
•
•
•

SBF:s valberedning
Ordförande och Utbildningskonferens ÖIF
Märkes ansökan från Finspångs BSK
Rikard Andersson skrivelse om att lämna tillbaka bidrag.
Valberedningen från ÖIF

Resultatlistor
• Ett antal per mail

Utgående skrivelser:
•
•
•
•
•
•

Protokoll
Vidarebefordrat mail som kommit in.
Anmälan till ÖIF:s Distrikt idrottsforum
SBF:s valberedning
Inbjudan ÖBSF: årsmöte.
Förfrågan om Statistik mm till klubbar som sen redovisas i
verksamhetsberättelsen.

Rapporter:
• Jan Ove och Sven har varit på ÖIF:s Distriktidrottsforum Se bilaga
• Inomhus DM för 2005 har skjutits i Finspång.

Kassa:
Postgiro:
Bank:
Nuvarande behållning:

1 500
7 600
57 800
66 900

Beslutades att godkänna följande distriktsrekord:
Fanns inga för behandling.

§ 04:85
Ekonomi

§ 04:86
D-rekord och
statistik

ÖBSF:s styrelse behandlar rekordanmälningar för Östgötarekord, som
skickats till ÖBSF senast 21 dagar efter att tävlingen genomförts. Vi följer
samma regler som SBF tillämpar för rekordanmälan. Det är rekordsättande
skytts egna ansvar att tillse och bevaka att anmälan om Östgötarekord
skickas in.

Utbildningen för nya domare har en träff kvar.

§ 04:87
Utbildning
funktionärer

Östgötagruppen har läger i Finspång i helgen.
Önskemål har inkommit, när inbjudan till ungdomarna skickas ut, ska ett ex
skickas till klubben också.

§ 04:88
Utbildning
tränare och
skyttar

Karl Göran Eklundh planerar ett läger med övernattning för 2005. En
tävlingsfri helg.

§ 04:89
Ungdom

Vi gick igenom förslag till Östgötakalendern.
Beslutade att skicka ut den snarast så klubbar och skyttar ser att ÖTouren startar 6/3 i Norrköping. Kalendern kommer att uppdateras
under året.
Datum för DM tavla ute har ej fastställts. ( Linköping)

§ 04:90
Tävlingsverks
amhet

•

§ 04:91
Punkter för
uppföljning

•
•

På höstmötet fanns ett önskemål att genomföra en tjejträff.
Lilian Andersson utsågs som ansvarig av styrelsen att ordna en träff
under våren 2005.
SM 2006. Beslutade att ansöka om Senior SM Tavla 2006 22-23
eller 29-30 juli. Kjell Åke Carlson skickar in ansökan.
Hur blir det med Ekenäs 2005 nu när Annandag pingst faller bort.
Lilian Andersson har kontaktat Richard Sundling men ej fått svar
ännu.

Rikard Andersson blev tidigare beviljad ett bidrag på 1000 kr för att gå
HTU, mot att han var villig att hjälpa till vid ev. kommande
tränarutbildningar, i distriktets regi. Rikard har därefter inlämnat
önskemål om att få slippa det kravet mot att återlämna bidraget.

§ 04:92
Övriga frågor

Styrelsen beslutade att godkänna hans önskan.

Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum lördag den 19/3
Konstituerande möte efter årsmötet.
Denna paragraf är samtidigt kallelse till nästa möte.

§ 04:93
Nästa möte

Årsmöte lördagen den 19/3. Kallelse har skickats med separat
inbjudan.

Årsmöte

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter
mötet avslutat.

§ 04:94
Avslutning

_____________________

______________________

Lilian Andersson
sekreterare

Kjell-Åke Carlson
ordförande

Bilaga

Minnesanteckningar ÖIFs Idrottsledarforum 5/7 februari 2005
Lördag Föreläsning
Handikappskytten Jonas Jakobsson berättade om hur han tränade och förberedde sig inför
OS i Athen.
Skyttarna var där när arenan var under byggnad så dom fick inte gå in men lyckades
komma över ritningar på arenan så dom visste hur den såg ut på ett tidigt stadie.
De blev sponsrade med 2 bilar av VW som fraktades ner med båt.
Han lade ner ca. 6 timmar om dagen på träning.

Söndag Seminarier
Sponsring och Bingolotto.
Folkspel som tagit över Bingolotto och även säljer Svergielotten. Idrottsrörelsen får ca. 600
millioner kronor från Bingolotto per år.
Södermanlands Idrottsförbund samarbetar med SISU i Örebro Södermanlands och
Västmanlands län om försäljningen av Bingolotto, förut hade dom kontakt med ca.40
föreningar nu når dom ca 600
Anders Holmertz pratade lite om sin träning som aktiv simmare han körde ett pass 0600
före skolan och ett på em. Han arbetar nu på Zerox som ÖIF har en överenskommelse med
om begagnade kopieringsapparater som dom får in, klubbar får disponera en
kopieringsapparat betalar endast 20 öre per kopia inkl. service
Roger på Silja Line informerade om rabatten på 10 % till föreningar på avtalspriser. Kolla
med Margita eller Kjell.
Mattias Brännholm ger ut en tidning som heter Spons som kommer ut med 8 nummer per
år och kostar 2000 kr per år. Klubbar som fixar prenumerationer får för 1-5 ex 0 kr 6 och
uppåt 1000 kr + sponsorpaket.
Info från ÖIF

Information från Östergötlands Idrottshistoriska sällskap
Information om Sätravallen som drivs av ÖIF och LO distriktet det finns plats för 124
personer i övernattningsstugorna 3 konferenslokaler 2 grupprum. Kök med fullständiga
rättigheter. Olika aktiviteter ej bågskytte.
Möte med ordf. och studieansvarig på Hotell Ekoxen den 15 februari.
ÖIF fyller 100 år 2007 med div. aktiviteter
Söndag em. Årets hemliga gäst var brottaren Martin Lidberg som talade om sin väg till
OS- guldet i 96 kg klassen. Han blev petad i 74 kg klassen men fick chansen att gå upp i 96
kilos klassen Han hade en jobbig period privat med bla. annat skilsmässa fick ej tid till
sonen.
Han bytte tränare och dom gjorde förändringar samtidigt som han skulle gå upp en klass.
Kartlade de största motståndarna som samlades i en pärm så dom kunde kolla hela tiden.
Bjöd in tvåan från de länderna till matcher samt pumpade dom på så mycket som de kunde,
en del var väldigt pratsamma om hans konkurrenter. I finalen brottades han rätt hårt och
klarade av även den matchen.
Jan Ove
Distriktsforum 5-7 februari 2005-02-13.

Seminarie: Att utvecklas med hjälp av SISU.
Det började med att Leif Gerhardsson från SISU ställde frågan ”Fungerar min
Idrottsförening
bra på alla sätt?
Ingen av oss åtta deltagare kunde säga ja på den frågan. Men vad kunde göras bättre?
Med hjälp av ”notisar” kom vi fram till:

Bättre kommunikation mellan styrelse och kansli.
Samarbete mellan olika sektioner.
Bättre vi-känsla. Inte vi och dom
Styrelsearbetet, ordföranden måste delegera ut uppgifterna.
Vidare poängterade Leif att när vi har aktiviteter skall allt redovisas till SISU.
Även sådant som inte ha kostat något. Detta för att förbättra statistiken. Ju mera aktiviteter,
ju högre bidrag från stat och kommun.
Sven Häll.

