Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 5 maj hos Mikael på Spisrosen.
Närvarande: Mikael Ågerup, Jessica Ekblad, Johan Lifvergren, Christer Elmhammar,
Emelie Karlsson & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Renée Modigh, Hannes Krusell & Anders Hellman
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 10:12
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 10:13
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2010-02-10.

§ 10:14
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 10:15
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svenskidrott nr 4
• Inbjudan SBF stämma
• Inbjudan årsmöte SISU/ÖIF
• DF papper
• SDF anslag
• Statistik från klubbar
• Räkning för en person på stämman

§ 10:16
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Anmälan SBF stämman, 2 personer
• Anmälan ÖIF/SISU, 2 personer
• SDF anslag
• DF papper
Rapporter:
Johan Livegren rapporterade att han varit på ÖIF:s och SISU:s distriktsmöte.
Dessa styrelser var hopslagna så att det var samma personal men i två
styrelser.
En liten genomgång om året som gått.
Ny ordförande: Conny Öhman avgående Gillis Persson.
Berryl Arvehell kvar i valberedningen.
Mikael Ågren och Christer Elmhammar rapporterade från SBF stämma.
Första dagen:
• Konferens där man diskuterade ett gemensamt VM 2015 i norden.
Platsen för tävlingen skulle vara Göteborg som ligger strategiskt
bra för alla arrangerande länder.
• Omorganisation i styrelsen. Förbundsstyrelsen jobbar på ett sätt att
man har en kommitté för t.ex. ungdomsansvarige i styrelsen.
• Regelkommittén tillsatt
• Bågskyttens vara eller inte var diskuterades.

Några olika spår diskuterades:
• Webbaserad tidning. Ingen papperstidning kvar utan enbart på
Internet.
• Medlemsbaserad tidning. Varje medlem får tidningen i
medlemskapet (kostnad ca 40 – 60 kr) Nackdelen kan vara att
vissa familjer får många tidningar.
Denna fråga ligger på remiss till nästa stämma.
Ta med frågan till distrikt och klubbar för att få lite idéer och
kommentarer.
• Motioner och propositioner diskuterades.
o Stor diskussion runt 40-klassen.
o Dokument skickats ut med godkända och avslagna
motioner och propositioner
o Diskuterades att motioner kommer sent till distrikten och
orsaken var det att motioner som lämnas in ska ha en
bifogad konsekvensanalys men de flesta har inte det och då
får styrelsen mycket jobb och de blir sena.
Andra dagen
• RF:s ordförande Karin Mattsson valdes som ordförande för årsmötet
• Snabbt och bra genomfört.
• Per Andersson valdes som IT-ansvarig och Renée Modigh i
valberedningen. Berryl Arvehäll kvar i valberedningen.
• Bågskytteveckan togs upp i diskussion från ÖBSF. Alla var
positiva till det. Det hade testats förut med hopslagna tävlingar och
det var bra och positivt resultat.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
Fonder:

3 900: 17 500: 25 000: 34 800: -

Gåva på 500kr har inkommit till Per
Wikingssons minnesfond från Finspång.
Minnesfond saldo 11.300 kr
Stipendiefonden 18.200 kr
DM fonden 5.300 kr

Till mötets dato var 8 rekord anmälda. Dessa anmälda i tid och resultaten
kontrollerade. Alla godkändes och ska föras in i rekordlistorna.
o
o
o
o
o
o
o
o

Renée Modigh – BK Friskyttarna - DF50 - FITA 18 meter - 537p
Blå Jungfrupilen 2010-02-06
Linus Kempe – Åtvidabergs BSK - HC13 – FITA 12 meter 12 pil – 114p
JSM – 2010-03-28
Gustav Karlsson – Motala BSK – HK16 – FITA 18 meter 12 pil – 102p
JSM – 2010-03-28
Gustav Karlsson – Motala BSK – HK16 – FITA 18 meter 60 pil – 521p
Påskägget – 2010-04-01
Per Bengtsson – Linköping BSK – HF21 – FITA 1440 totalt – 1299p
Elitserien1 Genesis Golden Arrow 2010-04-03
Per Bengtsson – Linköping BSK – HF21 – FITA 1440 90 meter – 298p
Elitserien1 Genesis Golden Arrow 2010-04-03
Per Bengtsson – Linköping BSK – HF21 – FITA 1440 50 meter – 334p
Elitserien1 Genesis Golden Arrow 2010-04-03
Per Bengtsson – Linköping BSK – HF21 – FITA 70 meter – 656p
Elitserien 2 Genesis Silver Arrow 2010-04-03

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

§ 10:17
Ekonomi

§ 10:18
Distriktsrekord
& Statistik

Christer har tagit kontakt med SISU och fått Klas Pantzar som distriktsnivå.

§ 10:19
Utbildning

Planerade utbildningar:
• Fortsättningskurs domarutbildning
• Nybörjar kurs utbildning
Christer kontaktar Berryl och Kenta om idéerna runt att ha en
inbjudan varje år till domarkurs.
• Steg1 och steg 2 kurser
• Styrelsekurs via SISU eller med hjälp av Johan Livegren som har
utbildningskunskaper inom detta område.
• Utbildning att anlägga en tävling.
Christer skriver en enkät som skickas till klubbarna för att läsa av
intresset för dessa utbildningar och om det finns någon övrig
utbildning som klubbarna önskar sig.
Enkät utskickad och eventuellt fått svar på till nästa möte.
Ansvarig ej närvarande på mötet.

§ 10:20
ÖBSF’s
Hemsida

Ungdom

§ 10:21
Ungdom

En öppen lägerverksamhet kommer att hållas ihop med östgötagruppen under
året.
Ett antal planer finns för att engagera ungdomarna i Östergötland såsom
läger, tjejträffar och lite idéer ihop med östgötagruppen.
Lite funderingar på upplägg till nästa möte.
Östgötagruppen
Ansvarig ej närvarande på mötet
Östgötatouren rullar på.
DM tavla kommer inte att skjutas i Linköping på grund av att utomhusbanan
inte är klar.
Den kommer därför även i år att skjutas ihop med Vikingafejden i
Österviking.
Eventuellt kommer en fråga att tas upp från Smålandsdistriktet att samordna
DM tävlingar om möjligt för att få lite mer skyttar till tävlingen. Det är då
tänkt att vara samma tävling men delade DM. Kanske kan vara ett bra
koncept.
Diskussion angående SBF sanktionerade distriktstävlingar för att få
fullständig tävlingsstatistik. Detta bemöttes med licenskrav från SBF. Detta
medför ett problem därför att Östgötatourens tävlingar bygger på att utbilda
nya skyttar och träna dessa på tävlingar och licens. Mikael Ågerup diskuterar
detta med SBF.

§ 10:22
Tävlingsverksamhet

• Sportis camp
Renée skickade med mail ett schema för dagarna på sportiscamp där hon
ville att klubbarna skulle ta med och fylla i namn där det var möjligt.

§ 10:23
Övriga frågor

• Elitsatsning
En fråga kom upp från Renée om man kunde använda ÖBSF:s namn för att
söka ett stipendium t. ex från Stadium och använda för elitsatsning inom
Östgötagruppen.
– Frågan bordlades till nästa möte då eftersom Renée ej var närvarande.
En andra fråga om mentalt stöd till våra främsta ungdomar i distriktet. Iden
är att ta vara på (elitsatsa) på ett antal ungdomar i distriktet och ett första steg
kan vara att dessa ungdomar får uppmärksamhet från någon (en tränare, en
förälder etc.…) från en annan klubb än den egna. Renée skulle prova detta
med östgötagruppen.
– Denna fråga var styrelsen positiv till.
• Salusida på ÖBSF:s hemsida för distriktet
En sida där klubbarna och medlemmarna kan lägga upp material och
utrustning som kan säljas eller bytas mellan distriktets medlemmar för att på
ett billigare och enklare sätt köpa och prova t.ex. starkare lämmar till båge.
Iden ska tas upp med Hannes som är hemsidesansvarig. Om det är möjligt att
få till en sådan idé på hemsidan eller kanske något annat upplägg.
• Plansch
Planschen som tidigare har tagits fram eftersöktes för att använda som plakat
att sätta upp på t.ex. skolor för att locka skyttar till klubben. Planschen
gjordes av ÖBSF och utformades med Östergötland i bakgrunden och alla
klubbar utmärkta.
• SM-grupp
Johan samlar klubbrepresentanter från alla klubbar och diskuterar igenom
och kanske har ett förslag till höstmötet gällande SM tävling 2012.

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum onsdagen den 23 juni.
Plats: Motala
Tid: 18.30

§ 10:24
Nästa möte

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat.

§ 10:25
Avslutning

Tommy Johansson
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

