Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 9:e maj 2017 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Hannes Krusell,
Anders Kempe, Jessica Ekblad, Renée Modigh & Jakob Lindgren
Ej Närvarande: Tommy Johansson, Christer Epparn & Ameli Hallin
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 17:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 17:14
Dagordning

Bordlägges till nästa möte.

§ 17:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 17:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Rekord SM
• Regionala Konferenser
• Mejl angående röstlängd för SDF
• fOOMS statistik

§ 17:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Läger för ungdomar 29 april
• Nydomarutbildning – Blir antagligen EN träff i Motala.
Rapporter:
• Kalle och Stefan var på SBF´s stämma i Gävle och det var trevligt
och många diskutioner. Inte många tuffa diskutioner utan man var
överens för det mesta. Lite större och omfattande prat om
tidningen och dess framtid där det kommer bli någon form av
balanserad nättidning.
Lite prat om röstlängden inom SBF (Se motion)
Beslut angående motioner och propositioner finns att se på SBF´s
hemsida.
Det var en lugn stämma över lag.
Kassa: 5 640:Bankgiro: 40 431:Bankkonto: 26 651:DM fond: 970:Stipendiefond: 9 038:PW´s Minnesfond: 7 861:Ö-Touren: 13 925:-

Fakturor till Östgötakorren samt DM fond ska
skickas ut till klubbarna.
Betala ut stipendier, skicka från ÖBSF´s
mejladress fråga om kontonummer.
Vi ska byta till Vadstena Sparbank då dom
fortfarande hanterar kontanter förutsatt att det
inte medför ökade kostnader.

§ 17:17
Ekonomi

Bordlägges till nästa möte
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.

§ 17:17
Distriktsrekord
& Statistik

Korren har avklarats och det går att konstatera att det blir färre och färre som
medverkar. Några klubbar som inte var representerade överhuvudtaget.
Korren & Påskägget har arrangerats men sen finns bara finalen planerad just
nu. Några klubbar har eventuella planer på att ha en tävling.
DM tävlingarna har klara datum och finns med i kalendern. DM i 3D skulle
egentligen Mjölby ha men det kommer arrangeras i samband med Rejmyres
3D tävling.
Utredningen angående Östgötatouren drogs igenom i stora drag. Styrelsen
ska sen utarbeta ett regelverk.
Frågan om vi ska ha priser eller ej står inte med så det får styrelsen avgöra.
Mjölby har arrangerat ett VM-kval i 3D.

§ 17:17
Tävlingsverksamhet

Vi har arrangerat ett läger i Linköping den 29 april.
Renée som nyligen tagit över rollen som ungdomsansvarig har försökt att
tänka om lite när det gäller Östgötagruppen och hade då på lägret bjudit in
alla klubbar för att diskutera hur vi ska gå vidare med gruppen. Alla
ungdomar som ville komma fick närvara samt att klubbarnas tränare kom för
att diskutera. Ca 10 ungdomar närvarade under denna dag, även några gamla
medlemmar från förr som hjälpte till att aktivera ungdomarna.
Alla klubbarna var inte representerade vilket kan bero lite på det var kort
varsel för detta läger men vi behöver kanske informera om detta för de
klubbar som inte närvarade.
Reneé presenterade ett förslag, ”Östgötamodellen”.
Grundidén är att det finns distrikstränare (helst 2) som sköter en av
disciplinerna. För att detta ska fungera bra så bör alla klubbar ha en ”ÖBSFträning” på onsdagar där distrikstränarna kan åka runt i klubbarna och stötta
klubbtränaren.
Alla distrikstränare rapporterar till Ungdomsansvarig.
I samband med detta så ansvarar ungdomsansvarig för genomförandet av 2st
träffar och ett läger (med övernattning) per år.
Planen är att kunna ha ett läger i Bottna.
Utmaningen med detta är att hitta distrikstränare till alla discipliner.
Renée kommer jobba vidare med detta och vi kommer skicka ut information
till de klubbar som inte var med och vänta i ca 3 veckor samt därefter ta
kontakt med dessa klubbar på något sätt.

§ 17:18
Ungdom

Domarutbildning, verkar som det är många som är intresserade men vågar
§ 17:19
inte på grund av att det ligger ett SM i närtid. Där måste vi nog påpeka där att Utbildning
man inte måste närvara där eller att man får en erfaren domare i närheten.
Även placering av domaren på tävlingsfältet är viktigt i detta läge.
Vissa lägen kan vara svårare än andra men det finns oftast en huvuddomare
på varje tävling som man kan kontakta.
I höst kommer Finspångs BSK genomföra en utbildning i effektivt
styrelsearbete.
I övrigt verkar det finnas ett behov av utbildningar men det gäller att få folk
att komma och närvara på utbildningarna.

•

Hemsidan
Uppdatera kontaktuppgifter på hemsidan till klubbar samt till
styrelsen. Vi ska även skicka ut en påminnelse till klubbarna att dom
ska kolla över sina kontaktuppgifter på Idrottonline då det är därifrån
vi plockar ut dessa.

•

Domarkläder
Enhetliga domarkläder från 2018, hur ska vi göra i distriktet med
detta? Ska vi köpa in så att klubbarna får låna eller ska klubbarna
själva stå för denna kostnad. Vi får ta upp detta på höstmötet och se
vad klubbarna säger.

•

SM 2017
Kalle informerade styrelsen om SM arrangemanget i Motala

§ 17:20
Övriga frågor

När: 28 juni
Plats: Norrköping
Tid: 18.30

§ 17:21
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 17:22
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

