Årsmöte för Östergötlands Bågskytteförbund
8 april 2017 i Åtvidaberg

§ 1. Ordförande Stefan Hansson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§ 2. Röstfördelningen bland närvarande klubbar var enligt följande:
(understruken innehar rösträtt)
Finspångs BSK – 5 röster
Christer Epparn & Ulrika Hellman
BK Friskyttarna – 5 röster
Christer Karlgren, Berryl Arvehell & Stefan Hansson
Mjölby BS – 5 röster
Conny Boström & Tommy Johansson
Motala BSK – 5 röster
Gunilla Rydell, Magnus Karlsson, Karl Göran Eklundh, My Eklundh & Hannes Krusell
IK Österviking – 5 röster
Johan Lifvergren, Arne Velin & Ameli Hallin
Åtvidabergs BSK – 5 röster
Robert Nilsson & Anders Hellman
Föreningen Ostrogothia Medieval Missile Society – 3 röster
Ej Närvarande
Linköpings SKF – 5 röster
Jakob Lindgren
Rejmyre BSK – 3 röster
Cenneth Johansson & Catharina Johansson
Röstlängden fastställdes till 39. Totalt närvarade 20 st.
§ 3. Föredragningslistan fastställdes och godkändes.
§ 4. Årsmötet godkändes som behörigt utlyst.
§ 5. Till mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Berryl Arvehell
Sekreterare: Hannes Krusell
Justerare: Robert Nilsson & Anders Hellman
§ 6. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.
§ 7. Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes med följande justering:
”Motala den 31 december 2015 - Jessica Ekblad – Kassör”
ändras till följande: ” Motala den 31 december 2016 - Jessica Ekblad – Kassör”
§ 8. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
§ 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§ 10. Arvodet för år 2017 fastställdes till 2800kr
Budgeten föredrogs och fastställdes.
§ 11. Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017 föredrogs och fastställdes.
§ 12. Till förbundsordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett (1) år valdes enhälligt:
Stefan Hansson, BK Friskyttarna, Omval

§ 13. Till styrelseledamöter för en tid av vardera två (2) år valdes:
Tommy Johansson, Mjölby BS, Omval
Hannes Krusell, Motala BSK, Omval
Karl Göran Eklundh, Motala BSK, Omval
Renée Modigh, BK Friskyttarna, Nyval
§ 14. Till styrelsesuppleant för en tid av ett (1) år valdes:
Ameli Hallin, IK Österviking, Nyval
Jakob Lindgren, Linköpings SKF, Nyval
§ 15. Till revisor för en tid av ett (1) år valdes:
Anders Bengtsson, Finspångs BSK, Omval
§ 16. Till revisorsuppleant för en tid av ett (1) år valdes:
Kjell-Åke Carlson, Finspångs BSK, Omval
§ 17. Till valberedningskommitté för en tid av ett (1) år valdes:
Kommittéordförande: Johan Lifvergren, IK Österviking
Magnus Rydén, BK Friskyttarna
§ 18. För val av ombud till Östergötlands Idrottsförbunds årsmöte gavs fullmakt till styrelsen.
§ 29. För val av ombud till Svenska Bågskytteförbundets stämma gavs fullmakt till styrelsen.
§ 20. På höstmötet 2016 tillsattes en grupp vars syfte var att utvärdera Östgötatouren och dess
regelverk. Denna grupp presenterade under årsmötet deras förslag, se bilaga 1.
Det beslutades att årsmötet ger styrelsen mandat att jobba klart på föreslaget regelverk.
§ 21. Mötesordföranden Berryl Arvehell tackade för visat intresse och överlämnade klubban till
den omvalde ordföranden Stefan Hansson som förklarade mötet avslutat.

I samband med årsmötet skedde även följande:
ÖBSF presenterade 2016 års juniorstipendiater: Sara Nilsson, Mjölby BS
Martin Hellman, Åtvidabergs BSK
Per Wikingssons stipendie delades ut till: Alva Lindberg, Mjölby BS
Cassandra Sekobon, Åtvidabergs BSK
Till årets skytt 2016 utsågs till Elin Kättström, Linköpings SKF
Till årets klubb 2016 valdes IK Österviking
Östgötaur: Cassandra Sekobon, Åtvidabergs BSK
Alva Lindberg, Mjölby BS
Klassiker medaljer: Martin Hellman, Åtvidabergs BSK
Renée Modigh, BK Friskyttarna
Conny Wallon, Mjölby BS
Leif Lovén, Rejmyre BSK
Anders Hellman, Åtvidabergs BSK

____________________
Berryl Arvehell
Mötesordförande

____________________
Hannes Krusell
Sekreterare

____________________
Robert Nilsson
Justerare

____________________
Anders Hellman
Justerare

Bilaga 1
Tävlingsstatistik i Östergötland
1984

863

1993

828

1998

749

2004

654

2016

833

Östgötatouren, regler fr.o.m. 2017
Inomhus, jakt, 3D, fält och tavla

Östgötatouren är en serie träningstävlingar i Östergötland med syftet att få ett ökat intresse för att åka och
tävla till skillnad från att bara skjuta på hemmabanan.
Fokus skall således ligga på att träna under tävlingsliknande förhållanden.
Vår tidigare Östgötakorre inomhus bidrar inte till träningstävlingar hos deltagande föreningar men föreslås
ändå få vara kvar även i framtiden.
Den kan bidra till en social utveckling i föreningarna genom att samla skyttarna minst en gång per vecka
vilket är minst lika viktigt som träningstävlingarna.
Ett ökat tävlande skall prioriteras före tävlandet där resultatet är det viktiga.
För etablerade skyttar blir det ett utmärkt träningstillfälle medan det för nya blir ett bra sätt att i lugn och ro
tillsammans med likasinnade får lära sig allt som hör till tävlandet. De etablerade överför kunnande och
erfarenhet till nya.
Vi riktar oss mot alla åldrar men inför framtiden är viktigast att ungdomarna får tävlingsvana och dessa kan
inte åka och tävla utan äldre som chaufförer.
Det skall vara så enkelt som möjligt. Varken etablerade skyttar som åker för att träna eller nybörjare ser
någon fördel i gammalt poängsystem
Varje deltagande skytt skjuter den rond som är normal enligt SBF:s tävlings-bestämmelser och resultatlista
upprättas enbart per bågklass, d.v.s. rekurv, compound, barebow, långbåge och instinktiv.
Naturligtvis kan mål blandas så som är tillåtet enligt bestämmelserna.
En 13-åring kan således möta en t.ex. 50 årig skytt och det blir en inbyggt ”handikapsystem” genom att den
yngre skjuter kortare avstånd.
Dam- och herrklasser blandas.
Inbjudan sänds alltid till distriktets alla föreningar men även ett lokalt tävlande mellan 2 föreningar kan
förekomma.
Bör kontrolleras om touren kan användas som ett ”verktyg” i föreningarnas utveckling genom att från år till
år mäta deltagandet i procent i förhållande till t.ex. medlemsantal.
Ulrika Hellman
Johan Lifvergren
Robert Nilsson
Berryl Arvehell

