Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 8 december på telefonmöte.
Närvarande: Mikael Ågerup, Hannes Krusell, Renée Modigh och Jessica Ekblad
Ej Närvarande: Per Bengtsson, Johan Lifvergren & Reino Lehtonen
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 09:69
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 09:70
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2009-10-15.

§ 09:71
Föregående
protokoll

Inkomna skrivelser:
• Svenskidrott nr 8
• Guldklubben
• ÖIF, Verksamhetsberättelser

§ 09:72
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• ÖIF, 2 senaste verksamhetsberättelser
• Ansökan Stora Grabbars Märke för Anders Hellman
• Svar enkät SAU.
Rapporter:
Renée rapporterade ifrån distriktskonferens för Ungdom, Utbildning och
Handikapp som hölls i Eskilstuna den 5-6 december:
PeO Gunnars, Cenneth Åhlund, Per Bengtsson och Håkan Törnström stod
för god information
om bl a ungdomsrekrytering till landsdelsläger, bågskyttegymnasiet och
landslag (antal ungdomar som "platsar" i dessa grupper har minskat, i första
hand satsas på frisstilsskyttar eftersom detta är en OS-gren ),
om statistik rörande klubbar och tävlingsdeltagande, om bristen på slantar för
OS-satsningar (SOK bidrar med medel för skyttar som placerar sig topp 8 i
världen) om uppdaterat samt nytt utbildningsmaterial (finns på SBFs
hemsida),
om kriterier för idrottslyftsbidrag (projekt som bidrar till ökat
tävlingsdeltagande och flera ungdomar till sporten uppmuntras.) Anskaffande
av Dartfish teknikanalysprogram med filmkamera "faller även i god jord"),
om dåligt deltagande vid JSM samt JNM (intresset för skogstävlingar falnar
över lag och Danmark vill i JNM helt utesluta Fält-ronden och i stället införa
en 3D-rond m 45m-avstånd),

om bättre anpassade ronder för handikappbågskytte (Håkan berättade även
om upplevelser i samband med Paraolympics i Peking i år),
om nya SBF-websidan (med bl a möjligheter för klubbar att "synas" på
denna sida),
och sist men inte minst om den nya 21-klassen som införs fr 1 jan 2010.
Här följer SBF den nya klassindelning som införts inom FITA. Vid SBFstämman i april 2010 kommer frågan om denna klass att behandlas.
I diskussioner om åtgärder för utveckling av ungdomsbågskyttet framhölls
Järnvägens IFs föreningsmodell. Denna kan studeras på JIF:s hemsida.
Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:
Två rekord har inkommit till detta möte. Båda behandlades och godkändes.
Se bilaga 1.

§ 09:73
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 träffarna i Steg 1 & Steg 2 kurserna har varit.
Renée ska planera datum för resterande träffar.

§ 09:74
Utbildning

•

I dagsläget ligger Östgötatourens resultat under tävlingsverksamhet och
resterande resultat under Tävlingar/Resultat. För att samla dessa på ett
ställe ska kategorierna slås ihop.

§ 09:75
ÖBSF´s
Hemsida

•

Renée ska börja planera för nästa års första läger med Östgötagruppen
samt påbörja rekryteringen av nya ungdomar till gruppen.

§ 09:76
Ungdom

•

Östgötauren – kommer att delas ut på Vallonträffen i Finspångs den 16
januari. Mejl angående nomineringar kommer gå ut till klubbarna med
sista svarsdatum 8 januari.
Pers Minnesfond – Statuterna genomgicks på Höstmötet och
redigerades. Styrelsen fastställde statuterna under telefonmötet och
kommer skicka ut de till klubbarna innan årsskiftet.
Regeländring – Ett regeländringsförslag har inkommit från BK
Friskyttarna som kommer vidarebefordras till SBF´s regelkommité.

§ 09:77
Övriga frågor

•
•

Styrelsen beslutade att kalla till ett telefonmöte i januari samt styrelsemöte i
februari.
Datum för telefonmöte: 11 januari (måndag)
Tid: 20:00
Datum för styrelsemöte: 10 februari (onsdag)
Tid: 18:30
Plats: Bestäms på telefonmötet 11 januari.

§ 09:78
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

§ 09:79
Avslutning

Bilaga 1, Godkända Rekord
Tillhörande styrelseprotokoll från 2009-12-08
FITA/SBF 18m & 12 m
Klass
HF19
HC13

Typ
18m/60pil
12m/60pil

Namn
Per Bengtsson
Linus Kempe

Klubb
Linköpings BSK
Åtvidabergs BSK

Rekord Datum
585
2009-10-18
575
2009-11-28

