Minnesanteckningar, Höstmöte – Östergötlands Bågskytteförbund 10 november 2007
1. SISU
Besök från SISU som gick igenom ett nytt träningsmaterial för mental träning i åldern 15-18
år.
2. Kurser och Konferenser
Christer Elmhammar tog upp tankarna som finns kring en helg med domar- och
stegutbildningar. Vi kommer bjuda in till domar- steg 1- och steg 2-utbildning så får vi helt
enkelt se vad det finns mest intresse av.
3. Jämställdshetskonferens
Renée rapporterade från jämstäldshetskonferensen och påpekar att bågskytte på vissa plan är
väldigt jämställt. Män och kvinnor tävlar på samma tävlingar etc. Samtidigt har vi samma
problem som väldigt många idrotter, nämligen att det är svårt att få styrelser med lika
representation kvinnor som män.
4. Östgötagruppen
Renée berättar om östgötagruppens verksamhet. Fyra läger kommer sammanlagt hållas i år
och det sista kommer vara tillsammans med distriktets ungdomsläger i samband med
tolvmeterstävlingen i Finspång. Vi kan konstatera att alla är både nöjda och imponerade över
hur väl gruppen sköts och fungerar.
5. Mats Engman från SBF
Mats presenterade sig och sin roll inom SBF, utryckte även lite önskan om att vi funderar
på hur vi ska få kvar våra ungdomar som aktiva skyttar.
Visade även på statistik som säger att dagens aktiva på ett SM har ett förvånansvärt hög
genomsnittsålder.
6. Ordförandekonferens
Licenser – nedgång i antal licenser men inte i tävlingsstarter. Förbundet får in pengar på detta
så hur ska vi lösa detta. De man framför allt funderar på är hur man gör med de som bara vill
tävla en tävling per år då tävlingslicensen blir väldigt dyr.
Fita World Plan – Förklarar kort, målet är att bågskytte ska bli en självklar OS-sport
Idrottslyftet – Fortsättningen på handslaget
Yngre juniorcupen som fanns på åttitalet och tidigare kommer starta på nytt.
7. Nya Klubben Online
Fredrik berättade lite om nya klubben online som kommit nu under hösten.
8. Valberedningen
Berryl förklarar läget – Jan-Ove har tackat nej till att sitta kvar. Fredrik kommer flytta tidigt
under nästa mandatperiod, men kan sitta kvar så länge han bor i Linköping.
9. Ekonomi
Förbundet kan inte fortsätta med att budgetera ett underskott. Jan-Ove går igenom var vi
tappar pengar. Som det ser ut kommer vi gå minus cirka 3000 mot budgeterade 6000 minus.

Visserligen bra, men det fungerar inte i längden. Olika sätt att lösa detta på finns såklart, SMtävlingar där hela summan går till ÖBSF, att klubbarna betalar fem kronor per medlem till
ÖBSF, eller att varje klubb betalar en summa. Kanske vi helt enkelt ska få in pengar på
kurser. Det som verkar mest positivt under mötet är att anordna ett SM t.ex. var femte år där
en större andel pengar går till distriktet, eller att man bestämmer först när man ser vinsten hur
man ska fördela pengarna.
10. Bordlagda rekord
Diskussionen gäller om alla ska kunna anmäla ett distriktsrekord eller om bara någon från
skyttens klubb ska kunna anmäla rekorden. Praxis har alltid varit att någon från skyttens
klubb måste anmäla rekorden och så måste det fortsätta vara eftersom ÖBSF annars skulle ta
på sig ett i längden omöjligt ansvar.
11. Övriga frågor
Buttar till Ekenäs som kan ligga där året runt efterfrågades.
Renée tog upp lite information om gruppen ”framtidens SM-tävlingar” som ska diskutera hur
man i framtiden inte ska behöva söka med ljus och lykta efter SM-arrangörer.
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