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

§ 08:69
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 08:70
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2008-10-09

§ 08:71
Föregående
protokoll

Bordlades till nästa möte.

§ 08:72
Bordlagda
frågor

Inkomna skrivelser:
• Swedbank, Ang. konton
• Östgötaidrotten, Revisorskommittén
• Diverse E-post

§ 08:73
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Renée rapporterade att hon har varit på möte med Stadium
Sports Camp. Där det fastställdes att det ska vara 4 veckor
med sportskytte. Det diskuterades där att man eventuellt
skulle erbjuda instruktörerna att få komma till de olika
sportskytteklubbarna för att prova på och lära känna
varandra.
Eftersom bågskytte är med som sport redan från början i år
kommer det även synas i alla reklam som skickar ut samt på
Stadium Sport Camps hemsida m.m.
• Fredrik rapporterade att Linköpings BSK kommer den 31
mars ha tillgång till en egen lokal igen. Om allt går som
planerat så står det nya skyttecentret i Linköping klart då.
Kassa:
6 900
3 200
Bankgiro:
48 000
Bankkonto:
Nuvarande behållning: 58 100
Det diskuterades även hur vinsterna i Östgötacupen ska fördelas.

§ 08:74
Ekonomi

Inga rekord har anmälts fram till detta möte.

§ 08:75
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.
•

Första träffen på Steg-1 kursen har varit och det var 15 anmälda
varav 14st kunde närvara. Deltagarna verkade nöjda och det hela
fungerade bra.
Det är 2 träffar kvar och förslaget är att träff två kommer ska vara
den 24 januari och träff tre den 28 mars

§ 08:76
Utbildning

•

Det har inte hänt så mycket på hemsidan. Diverse små
uppdateringar som nya resultatlistor.
Viktigt för klubbarna att komma ihåg är att lokstödsrapporteringen
kommer att skötas genom hemsidorna på IdrottOnline istället för
pappersvägen. Utdrag från Idrottonline´s hemida:
” Från och med våren 2009 ska ansökan om LOK-stödet ske
digitalt via IdrottOnline Klubb med sista ansökningsdatum 15
augusti. Det innebär att ansökan på pappersblankett inte längre
är möjligt utan den ersätts med ett webbformulär i IdrottOnline
Klubb som den LOK-stödsansvarige i klubben fyller i.”

§ 08:77
ÖBSF´s
Hemsida

Den 15-16 november kommer det arrangeras ett samlingsläger i
Finspång. Det är 16st anmälda till detta och Fredrik Sahlin ska
besöka lägret och hjälpa till lite.
Det skulle behövas ett par hjälpledare till Östgötagruppen då det är
tungt för Renée att sköta allt själv. Nuvarande hjälpledare har av
olika skäl inte tid att närvara. Fredrik tipsade om att Nadja
Börjesson för tillfället studerar i Linköping och att hon kan vara bra
som detta.
Renée ska tillsamman med Fredrik sätta ihop ett nomineringsbrev
till Guldklubbens stipendie och skicka in detta.

§ 08:78
Ungdom

Regionsfinalen i Yngre Junior Cupen har genomförts och resultaten
finns nu på ÖBSF´s hemsida. Några av våra ungdomar som var på
regionsfinalen gick vidare till riksfinalen som kommer arrangeras
av Borås BS den 7 december.
Finalen i Östgötatouren arrangerades av BK Friskyttarna den 11
oktober där det närvarade lite mer än 30 skyttar. Slutresultatet ligger
nu ute på ÖBSF´s hemsida.
Då det var färre tävlingar i år så blev det en minskad inkomst och
för att vi ska kunna få Östgötatouren att gå runt ekonomisk för sig
själv måste vi få upp antalet tävlingar. Det är något vi får försöka
göra till nästa år.
Det är dags att sätta ihop Östgötakalendern och styrelsen ska höra
med Per om han kan göra detta.
Diskussioner om bland annat anmälningsavgiftshöjning för
Östgötatouren var uppe, Även angående Lag tävlingen. Detta är
frågor som vi ska ta upp på det kommande höstmötet.

§ 08:79
Tävlingsverksamhet

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

Stadium Sports Camp
o Renée rapporterade tidigare på mötet om mötet med Stadium
Sports Camp.
o Det diskuterades hur man ska kunna lägga upp ett samarbete
mellan klubbarna så BK Friskyttarna som hade detta själv
förra gången gärna vill att klubbarna ska samarbeta. Frågan tas
upp till diskussion under kommande höstmöte för att lösa
instruktörsbehov, utrustningbehov etc. samt hur ev.
ekonomiskt stöd skall sökas.
o På Stadium Sports Camp finns det på kvällarna ett så kallat
Activity Town där det är olika aktiviteter för ungdomarna. Då
det finns lite prova på möjligheter där så ska Renée ta kontakt
med Josefin som håller i det hela och höra om det finns en
möjlighet att vi kan få vara med på det. Inget är bestämt om
detta utan styrelsen utforskar bara möjligheten. Styrelsen tror
att om vårt deltagande i Stadium Sports Camp utökas med ett
sådant prova-på-pass så når vår sport ut till en större
ungdomsskara (ca. 5000 st) och möjligheterna till ekonomiskt
stöd ökar. Vårt förbehåll till Josefin är att ett sådant prova-påpass skall arrangeras endast eftermiddagen-kvällen den
veckodag som vi har våra schemalagda bågskyttelektioner.
ÖBSF 50 år.
o Det diskuterades hur vi ska lägga upp kvällen och vad som ska
hända. Då jubileumet inte har ägt rum ännu så kommer detta
inte att protokollföras.
o 50 års jubileumet kommer att hållas den 22 november i samband
med höstmötet.
o Foldern som gjordes när ÖBSF firade 30 år är mer eller mindre
digitaliserad. Och utskick har gjorts till klubbarna angående
historik från dem för att uppdatera denna med de resterande 20
åren. Endast ett fåtal klubbar har i skrivande stund skickat in
historik.
o Det ska skickas ut en ”blänkare” till klubbarna ang. jubileumet
och då även påminna om att försöka få med gamla fotografier.
o Inbjudningar har skickats till SBF, ÖIF samt Landshövdingen.
Landshövdingen har svarat att han är i Kina då och kan tyvärr
inte närvara.
o Beslutades att bjuda in och under jubileumscermonierna
uppmärksamma den mest framgångrika skytten och tillika bästa
ambassdören för vårt distrikt (län).

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum onsdagen den 4 februari, kl.
18:30 hemma hos Fredrik Sahlin på Åbylundsgatan 76.

§ 08:80
Övriga frågor

§ 08:81
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

§ 08:82
Avslutning

