Protokoll
Var: ÖBSF Höstmöte i BK Friskkyttarnas lokal Norrköping 2012-10-20
Deltagare:
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Gunilla Rydell
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Magnus Karlsson
Tommy Johansson
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Dick Danielsson
Arne Welin
Johan Lifvergren
Anders Kempe
Anders Hellman
Camilla Comlanz
Bo Boström
Stefan Hansson
Olle Ericsson
Roger Andersson
Christer Epparn

§1

Mötets öppnande.

Motala BSK
Motala BSK
Motala BSK
Motala BSK
Mjölby BS
Mjölby BS
Linköpings SKF
IK Österviking
IK Österviking
Åtvidaberg BSK
Åtvidaberg BSK
BK Friskyttarna
BK Friskyttarna
BK Friskyttarna
Finspång BSK
Finspång BSK
Finspång BSK

Ordförande i ÖBSF, Stefan Hansson, hälsade alla hjärtligt välkomna
§2

Godkännnade av dagordning

Mötet godkände dagordningen.
§3

Rapporter
-

SM-veckan
o Sponsorgruppen:
Anders Kempe redovisade att gruppen hade haft sitt första möte där man
hade tagit fram 3 olika sponsorpaket (Guld, Silver och Brons) med olika
kostnad och innehåll. Man kommer att ta fram ett sponsorbrev som ska
informera och saluföra sponsringen, detta brev ska skickas ut till utvalda
företag för att senare följas upp med en personlig kontakt. Nästa möte är
planerat till den 28 oktober i Mjölby BS klubbstuga.
o Materialgruppen:
Anders Hellman informerade om materialgruppens arbete och nämnde att en
förfrågan hade skickats ut till klubbarna som har ”huvudansvaret” för de olika

-

tävlingsdagarna angående vad varje klubb redan har och vad som behöver
införskaffas till respektive tävling.
o SM-loggan:
Två förslag på SM-logga har skickats ut till alla klubbar i Östergötland för att få
in synpunkter på vilken som var bäst. Klubbarna tyckte att den loggan med
pilar var att föredra. Under mötet diskuterades för- och nackdelar med eller
utan pilar i loggan och mötets slutgiltiga val föll på den loggan utan pilar då
man ansåg att den loggan gick att använda överallt som tex på hemsidan, som
dekal, som tröjtryck osv…
o Infoblad:
Stefan visade upp ett förslag till infoblad som Berryl hade tagit fram. Tanken
var att man kunde dela ut sådana här infoblad på tävlingar osv för att sprida
information om SM-veckan. Dock måste datumen rättas till då fredags,
lördags och söndagsdatumen hade förskjutits en dag.
o SM hemsida:
Hemsidan är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet med att sprida
information om SM:et. Johannes Hansen visade upp ett förslag på hur
hemsidan kunde se ut och vilka funktioner som ska finnas på hemsidan.
Mötet tyckte att hemsidan såg bra ut och mötet beslutade att hemsidan ska
läggas upp på internet så fort som möjligt under adressen
www.bagskytteveckan2013.se.
o Domare inför SM:
Johan Lifvergren informerade om att vi behöver många domare till SMtävlingarna. I dagsläget enligt SBF:s hemsida så är det ca 40 st ”godkända”
domare i Östergötland men ca hälften av dessa måste förnya sina licenser vid
årsskiftet. Tanken var att hålla en ”uppfräschningskurs” för dessa i mitten av
november, kallelse skulle skickas ut i närtid till klubbarna. Platsen och tiden
för kursen blir troligtvis en torsdagskväll vid Hagagymnasiet i Norrköping.
Johan menade att för att kunna klara av behovet av domare så borde vi
försöka rekrytera ca 20 nya domare och efterlyste att varje klubb bör se över
vilka intresserade som finns.
Ekonomi
Stefan redovisade förbundets ekonomiläge då Jessica inte kunde vara med pga
sjukdom.
Bankkonto: Ca 45700:-, Framtidskonto: Ca 25.000:-, DM-fond: ca 350:-, Per
Wikingssons minnesfond: Ca 10.500:-.
Beräknat resultat för 2012 hamnade på ca + 7500:Då nya DM-plaketter har köpts in under året så är pengarna i princip slut i DMfonden. Mötet diskuterade hur fonden skulle fyllas på. Mötet föreslog att varje klubb
ska betala in en engångssumma/år på 200:- med början från nästa år för att säkra
möjligheterna att kunna köpa in DM-plaketter.

-

Rekord & Statistik
Tommy Johansson informerade om att många rekord hade slagits under
utomhussäsongen där Åtvidaberg var den klubb som slagit flest.

-

Tävlingsverksamhet
Anders Kempe redogjorde läget av årets östgötatour och mötet diskuterade om man
nästa år skulle byta arrangörsklubb för tourfinalen till Linköping SKF.
Anders nämnde även att faktura för startavgifter till östgötakorren 2011 och 2012
hade skickats ut till klubbarna.
Finspång meddelade att de har planerat att genomföra en sanktionerad fälttävlan
veckan efter SM-veckan nästa år då allt redan finns på plats.
Det påpekades även till klubbarna att se över datum till 2013 års tävlingar inom
östgötatouren efter det att SBF:s tävlingskalender kommer ut i mitten/slutet av
november samt meddela Anders Kempe dessa datum.
På sittande möte meddelade Motala att Påskägget kommer att genomföras 2013-0328 samt Åtvidaberg att Kanonjakten hålls 2013-04-20.

-

Ungdom/Östgötagruppen
Stefan informerade att Emelie har ”sagt upp sig” som ungdomsansvarig inom
distriktet pga att hon kommer att flytta. Detta innebär att vi står helt utan någon
sammanhållande för östgötagruppen. Stefan efterlyste bra idéer från klubbarna på
hur vår ungdomsverksamhet ska bedrivas i framtiden och bad klubbarna återkomma
med förslag inför årsmötet i vår.
Beslut togs att det planerade ungdomslägret som ”alltid” har hållits i Finspång efter
tävlingen ”12-metern” ställs in i år och återupptas nästa år.
Mötet diskuterade hur ungdomsverksamheten såg ut i klubbarna och hur vi skulle
kunna öka intresset och fokusen på att hålla kvar våra ungdomar. Linköping, Mjölby
och Åtvidaberg hade fått många nybörjare under året och hoppades att så många
som möjligt kommer att fortsätta även nästa år.

-

Utbildning
Johan Lifvergren informerade om att domarkurs för nya domare kommer att hållas
under våren 2013. Han nämnde även att ”Coaching Manual 2” fanns översatt till
svenska och tillgänglig för nedladdning via SBF:s hemsida.
Målsättningen var att starta upp en tränarutbildning steg 2 som bygger på Coaching
Manual 2 i början av nästa år. Denna utbildning kommer troligtvis att genomföras
under 3 dagar och totalt vara på ca 15 timmar. Tanken med utbildningen är att få
fram bra och kunniga klubbtränare.

Mötet diskuterade även möjligheterna att kunna utnyttja klubbarnas olika
kompetens som tex att Rejmyre är duktiga på långbåge och Åtvidaberg som kan
compoundskytte.
Johan avslutade med att tipsa om allt utbildningsmaterial som SBF har på sin hemsida
vilket finns för nedladdning.
-

§4

Övriga frågor
-

-

§5

Ekenäs
Stefan informerade om att till nästa år kommer arrangörerna av riddarspelen på
Ekenäs att ta ut en avgift på 1000 kr ifall vi ska vara med och delta med bågskytte.
Mötet diskuterade om vi fortfarande ska fortsätta med detta, Stefan bad klubbarna
fundera på detta tills årsmötet i vår då frågan avdöms där.

Rapportering idrott-online:
Stefan informerade om att Östergötland vad det distrikt i landet som var sämst på att
uppdatera medlemsregistren i idrott-online. Enligt SBF så är det en diff på ca 180
medlemmar som saknas i idrott-online jämfört med antalet som klubbarna
rapporterar in via årsrapporten. För att vi ska kunna få LOK-stöd, licenser till
skyttarna osv så är det väldigt viktigt att varje klubb sköter denna registrering.
Mötet diskuterade olika problem som fanns och hur dessa skulle kunna lösas. Ett
stort problem som tex både Linköping och Österviking har, är att det är svårt med
registreringen av medlemmar då man är sen sektion inom en annan idrottsförening
som håller på med en helt annan idrott.
Stefan kommer att ta kontakt med SISU för att få till en gemensam information/utbildningsträff för alla inom distriktet som är intresserade och behöver hjälp och
stöd.
Nya buttar:
Motala visade upp den butt som de hade köpt in från Polen. Mötet ansåg att det
verkade vara ett bra alternativ. Motala i samråd med material SM-gruppen fick i
uppdrag att ta fram prisuppskattning på olika alternativ av denna butt, beroende hur
man valde att bygga upp butten i olika skikt och med olika material. Två till tre olika
varianter av kombinationer på hur dessa skikt skulle monteras diskuterades.
Mötets avslutades.

Stefan Hansson tackade alla för visat intresse och mötet avslutades.

………………………………………………………

…………………………………………………

Vid pennan Anders Kempe

Stefan Hansson Ordf. ÖBSF

