Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 1 juni hos Renée på Sjöfartsverket i Norrköping
Närvarande: Mikael Ågerup, Hannes Krusell, Johan Lifvergren, Renée Modigh,
Jessica Ekblad och Reino Lehtonen
Ej Närvarande: Per Bengtsson och Per Wikingsson.
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 09:27
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 09:28
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2009-04-16.

§ 09:29
Föregående
protokoll

Bordlagda frågor behandlas under Distriktsrekord & Statistik.

§ 09:30
Bordlagda
frågor

Inkomna skrivelser:
 Svenskidrott nr 4
 Resultatlista från Eskilstuna 3D
 SDF-Anslag
 Rekord anmälningar

§ 09:31
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
 Styrelseprotokoll
 Vidarebefordrad e-post
 Ansökan, SDF-Anslag
Rapporter:
 Mikael och Renée har varit på SISU och ÖIF´s årsmöte. Där
det visades upp att det i år fanns en balanserad ekonomi.
Sättravallen finns inte längre i ÖIF´s regi.
Linköpings kommun har beslutat att de inte ska stötta SISU
med pengar år 2009.
8 300
Kassa:
12 100
Bankgiro:
Bankkonto:
50 100
Nuvarande behållning:
70 500
Jessica redovisade hur det hade gått ekonomisk på domarkursen som
arrangerades. Det visade att distriktet hade gått plus vilket är positivt.
Östgötatouren har även betalat av en stor del av deras skuld till ÖBSF.

§ 09:32
Ekonomi

Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:
Godkända rekord finns i bilaga 1.

§ 09:33
Distriktsrekord
& Statistik

Styrelsen beslutade att godkänna de bordlagda rekord som Per
Bengtsson hade anmält till föregående möte. En motivering finns i
Bilaga 1
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.














Mikael och Renée har varit på ett möte med SISU där de berättade
lite hur man skulle redovisa och rapportera aktiviteter. Och även om
olika utbildningar på föreningsnivå.
Poolare. En projektanställd ungdom som kommer till föreningen
och hjälper till med utbildning. Läs mer om vad en Poolare är i
bifogad folder. (Bilaga Poolare)
Det diskuterades om när en uppdateringskurs för domare skulle vara
aktuell och vi kom underfull med att det inte behövs förens nästa år
(2010)
Renée har påbörjat att sätta ihop en intresseanmälan för steg 2 och
även steg 1 för att se om det finns nått intresse av en sådan eller om
det är mättat ett tag framåt.

§ 09:34
Utbildning

ÖBSF har fått tillgång till den nya hemsidan och arbetet med att
flytta över allt har påbörjats. Än så länge finns det ingen lösning för
anmälan av rekord via formulär på hemsidan så anmälningar
hänvisas till distriktets gamla hemsida.
Viktigt för klubbarna att komma ihåg är att lokstödsrapporteringen
kommer att skötas genom hemsidorna på IdrottOnline istället för
pappersvägen. Utdrag från Idrottonline´s hemsida:
”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.”

§ 09:35
ÖBSF´s
Hemsida

Det kommer att vara ett läger i Bottna 5-6 juli. Oscar Bomgren kan
inte närvara då men Reino Lehtonen kommer att vara där.
Det kommer även att närvara Poolare från SISU. Läs mer om vad en
Poolare är i bifogad folder. (Bilaga Poolare)

§ 09:36
Ungdom

Det har varit 5st deltävlingar i Östgötatouren nu och det har varit
väldigt mycket skyttar med och tävlat.
Mjölbys 3D Tour tävling kommer äga rum den 25 juli.
Johan berättade lite om hur han hade utformat inbjudan till
Vikingafejden. Han har där försökt att få med så mycket
information om vad som gäller med klasser och avstånd. Detta
skulle alla klubbar i distriktet försöka göra för att underlätta för dom
som kanske inte varit med så mycket tidigare.

§ 09:37
Tävlingsverksamhet



Stadium Sports Camp – Renée håller på att få klart med schemat
för instruktörer. Motala hade kommit in med ganska många namn
vilket Renée uppskattar.

§ 09:38
Övriga frågor

På onsdagarna kommer de ju vara drop-in-skytte och det kommer vi
få ett litet bidrag från Stadium för att arrangera. Renée ska träffa
projekt ledaren som ansvarar för drop-in och diskutera hur det ska
genomföras.
Rejmyre BSK har beslutat att ansöka om ett idrottslyft för att
användas till detta arrangemang.
Den 10 juni kommer det vara en prova på kväll för de andra
skyttesporterna. Så vi kan visa vad bågskytte handlar om.


Ekenäs – Mikael informerade om att ansvarig för Ekenäs
Riddarspel hade hört av sig och ville ha 1000kr för att vi fick stå
där. Och hävdade att det varit så jämt men Mikael berättade att det
inte varit det. Han skulle återkomma om hur dom skulle göra.
Mjölby har lämnat kvar buttar och ställ på Ekenäs för kommande år.
Styrelsen tackar Mjölby BS för detta.



Renée informerade att hon hade blivit tillfrågad att ingå i en grupp
där en tränare från varje distrikt utbyter deras kunskaper. Hon hade
tackat ja till detta.

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum den 18 augusti i
Norrköping.
Plats: Spisrosen
Tid: 18.30

§ 09:39
Nästa möte

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

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

§ 09:40
Avslutning

Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll fört den 1 juni 2009
Avser § 09:33 – Distriktsrekord & Statistik
Följande rekord har anmälts mellan perioden 2009-04-16 till 2009-06-01
Östgötatouren, Finspångs BSK, Tavla Ute 600-rond
FITA 600 HK19 Johan Lifvergren IK Österviking
FITA 30 pilar 70m/122cm 148 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK19 Johan Lifvergren IK Österviking
FITA 30 pilar 40m/80cm 198 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK19 Johan Lifvergren IK Österviking
FITA 60 pilar Totalt 346 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK50 Johan Lifvergren IK Österviking
FITA 30 pilar 70m/122cm 148 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK50 Johan Lifvergren IK Österviking
FITA 30 pilar 40m/80cm 198 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK50 Johan Lifvergren IK Österviking
FITA 60 pilar Totalt 346 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK60 Arne Welin IK Österviking
FITA 30 pilar 70m/122cm 142 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK60 Arne Welin IK Österviking
FITA 30 pilar 40m/80cm 162 poäng 2009-05-16
FITA 600 HK60 Arne Welin IK Österviking
FITA 60 pilar Totalt 304 poäng 2009-05-16
Göta Lejon Cup, Göta Lejon BK, Fita 1440-rond (Elitserie 3)
FITA 1440 HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 36 pilar 50m/80cm 324 poäng 2009-05-24
FITA 1440 HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 36 pilar 30m/80cm 346 poäng 2009-05-24
Silverpilen, Huskvarna BK, Fita 1440-rond (Elitserie 5)
FITA 1440 HC19 Jens Eriksson Linköpings BSK
FITA 36 pilar 30m/80cm 356 poäng 2009-05-31

Följande rekord har bordlagts vid förra styrelsemötet (16 april) med motiveringen att:
”Styrelsen beslutade att bordlägga dessa rekord då det är osäkert om man kan slå rekord i en
utomhusrond inomhus.”
Frågan togs med till SBF´s årsstämma för att höra hur de gjorde och dom godkänner sådana
rekord så därför beslutade styrelsen att dessa skall godkännas.
Genesis Golden Arrow, Luleå (inomhus)
FITA 1440 HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 36 pilar 122cm/70m 329 poäng 2009-04-11
FITA 1440 HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 144 pilar Totalt 1279 poäng 2009-04-11
Genesis Silver Arrow, Luleå (inomhus)
FITA 70m HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 36 pilar 70m K/S/F 321 poäng 2009-04-12

POOLARNA
HOS SISU IDROTTSUTBILDARNA

VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU Idro�sutbildarnas Poolare
☺Poolarna är en grupp unga utbildare/
förebilder.
☺Poolarna kommer till din förening
och möter era barn/ungdomar på er hemmaplan.
☺Poolarna arvoderas av SISU Idrottsutbildarna och
kostar inget för din förening.
☺Din förening ställer upp med lokal, tid och
engagemang.
☺Poolarna jobbar med bland annat följande ämnen:
- Etik och moral
- Fair Play
- Laganda/Teamanda
- Kost
- Tobak och alkohol
Fler ämnen hittar du på
www.sisu.nu

☺Poolaren kan komma till ditt lag under en vanlig
träningskväll.
☺Poolaren tar hand om en mindre grupp (6-9 st)
barn/ungdomar.
☺Poolaren utbildar och diskuterar utifrån det ämne
som ni valt.
☺Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Intresserad?
Ta kontakt med ditt lokala SISU-kontor redan idag.
Kontaktuppgifter ﬁnns på baksidan eller på
www.sisu.nu
Vet du någon som skulle passa som Poolare?
Hör av dig till oss!

SISU Idro�sutbildarna
Idro�ens Hus, Vidingsjö
Box 11052
580 11 Linköping
Tel.nr: 013-20 33 00 vxl
Fax: 013-12 56 16
E-post: lkpg@sisu.nu

SISU Idro�sutbildarna
Hamngatan 2
602 24 Norrköping
Tel.nr: 011-10 29 99
Fax: 011-10 29 93
E-post: nkpg@sisu.nu

SISU Idro�sutbildarna
Repslagaregatan 3
591 30 Motala
Tel.nr: 0141-21 07 30,
0141-21 09 15
Fax: 0141-553 08
E-post: motala@sisu.nu

PÅ
WWW.SISU.NU
HITTAR DU AKTUELLA
UTBILDNINGAR I DIN KOMMUN

