Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 9 oktober 2008 hos Johan i Haga Gymnasiets lokaler
Närvarande: Mikael Ågerup, Hannes Krusell, Johan Lifvergren, Reneé Modigh och Jessica
Ekblad
Lämnat förhinder: Benny Norr, Fredrik Sahlin, Per Wikingsson, Christer Elmhammar
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 08:55
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 08:56
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2008-08-14

§ 08:57
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 08:58
Bordlagda
frågor

Inkomna skrivelser:
• Inbjudan till regionsfinal i Yngre Junior Cupen
• Diverse E-post
• Resultatlista Opplundajakten
• Resultatlista Hugelstapilen
• Inbjudan till Dagen mot Diskriminering
• Tackbrev från Stadium Sports Camp
• Guldklubben stipendium

§ 08:59
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• 50 års jubileum samt Höstmöte
• Steg 1 kurs
Rapporter:
• Mikael har varit på den Regionala Konferensen på Bosön
där Berryl Arvehell visade en PowerPoint presentation
innehållande SBF´s handlingsplan för 2009. Efter visningen
diskuterades innehållet. Presentationen kommer förmodligen
att distribueras via SBF´s hemsida så dom som inte var där
kan ta del av materialet
• Renée har varit på tränarkonferensen som var med koreanen
Mr Kim Hyung-Tak som föreläste på lite knackig engelska
men hade ett kroppsspråk som gjorde att man kunde förstå
honom endå. Han gav tips på hur man ska visa skytten hur
det ska se ut när man skjuter och berättade att i Korea så får
man börja med bågskytte i grundskolan och då är det mycket
teori i början.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
Nuvarande behållning:

6 500
3 400
48 000
57 900

§ 08:60
Ekonomi

Inga rekord har anmälts fram till detta möte.
Per´s mejl angående rekord bordlägges till nästa möte.

§ 08:61
Distriktsrekord
& Statistik

ÖBSF:s styrelse behandlar rekordanmälningar för
Östgötarekord, som skickats till ÖBSF senast 21 dagar efter
att tävlingen genomförts. Det är rekordsättande skytts egna
ansvar att tillse och bevaka att anmälan om Östgötarekord
skickas in.
Styrelsen behandlar rekord som har anmälts fram till aktuellt
styrelsemöte.
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•

•

•

•

•
•

•

•

Christer har meddelat mötet att en nydomarkurs är inte riktigt klar
men på god väg.
Det har gått ut en inbjudan till Steg 1 kurs där första träffen är den
25 oktober. I dags läget är det 1 person anmäld men
förhoppningsvis kommer det flera. Någon kostnad för kursen står
inte med i inbjudan då det beror på om distriktet får materialet eller
inte. Eventuell kostnad kommer meddelas.

§ 08:62
Utbildning

Mikael rapporterade att man från SBF fortfarande inte vet hur man
ska lösa distriktens hemsidor. Det kan bli att alla distrikt får ett
arbetsrum under SBF´s hemsida. Distriktens hemsidor kommer
ligga kvar ett år under nuvarande lösning.
Lokstödsrapporteringen kommer att skötas genom hemsidorna på
IdrottOnline istället för pappersvägen. Nedanstående text är tagen
från SF´s hemsida.
”Från och med den 15 aug 2009 skall samtliga ansökningar göras
via IdrottOnline Klubb enligt ett beslut från Riksidrottsstyrelsen
(RS) i juni 2008.”

§ 08:63
ÖBSF´s
Hemsida

Östgötagruppen hade ett läger i samband med Mjölby´s
östgötatourtävling den 6-7 september. Jessica Ekblad och Per
Bengtsson var där och hjälpte ungdomarna med skyttet. Per gav alla
ungdomar tips som verkade vara mycket uppskattat.
Ett ungdomsläger ska försöka hållas då tillsammans med
Östgötagruppens nästa läger. Inget är planerat eller klart ännu
men när det är så kommer det komma ut information.
Det har kommit ett brev från Guldklubben om att man kan
nominera någon som går i tvåan på riksidrottsgymnasium. Det
handlar om ett stipendie på 4000kr. Fredrik & Renée får i
uppdrag att tillsammans undersöka lämplig stipendiat då dom
har störst koll på ungdomarna i distriktet.

§ 08:64
Ungdom

Regionsfinalen i Yngre Junior Cupen kommer att hållas lördagen
den 1 november. Johan har skickat ut till kontaktpersonerna i
klubbarna och bifogat inbjudan samt resultatlista från
distriktsfinalen. De berörda har även blivigt tillsagda. Påminnelser
om detta kommer att skickas ut så det inte glöms bort.
Finalen i Östgötatouren arrangeras av BK Friskyttarna den 11
oktober. För övrigt har det deltagit 66 personer i årets upplaga.

§ 08:65
Tävlingsverksamhet

•

•

•

•

Det diskuterades hur man kunde få östgötatouren att bli mer populär
och locka mer folk. Ett förslag är att första deltävlingen kan vara en
korrespondenstävling. Då man har en vecka på sig att skjuta ett
resultat och skicka in det. Detta för att försöka öka intresset.
Frågan om hur man skulle räkna lagresultaten på Östgötatouren
kom upp. Då det inte står något om det i reglerna så är det lite
oklart. Detta gällande hur man skiljer på ett lag om dom fått samma
poäng.
Stadium Sports Camp
o Renée ska på möte med dom skytteklubbar som var med på
söndag och diskutera nästa års arrangemang.
o Det finns ett förslag på att nästa år ska det vara 4 veckor
istället för 2 som det var i år.
o BK Friskyttarna har kommit med ett önskemål om att flera
klubbar i distriktet ska hjälpa till med instruktörer och det får
vi försöka hjälpa till med.
o Renée är kvar som kontaktperson för detta från styrelsen.
ÖBSF 50 år.
o 50 års jubileumet kommer att hållas den 22 november i samband
med höstmötet.
o Det finns ett antal outgivna förtjänsttecken och dom ska delas ut
under kvällen. Mikael ska prata med Gullimar om dom.
o Det finns en folder som gjordes när ÖBSF firade 30 år och den
ska vi försöka uppdatera till mötet samt att vi ska digitalisera
den.
o Berryl ska under kvällen hålla en ”minnesstund” där han pratar
om upplevelser från hans tid inom bågskyttet.
o Styrelsen beslutade sig för att december mötet ska flyttas och
hållas innan jubileumet äger rum. Detta för att kunna planera
och gå igenom kvällen.
o Vi ska skicka ut inbjudningar till SBF, ÖIF samt
Landshövdingen.

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum onsdagen den 12 november,
kl. 18:30 på Spisrosen i Norrköping.

§ 08:66
Övriga frågor

§ 08:67
Nästa möte

Denna paragraf är samtidigt kallelse till nästa möte.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat.

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

§ 08:68
Avslutning

