Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 2:a september 2018 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Tommy Johansson, Renée Modigh, Jessica Ekblad,
Jakob Lindgren, Hannes Krusell, Adrian Lovén & Rikard Dylander
Ej Närvarande: Christer Epparn, Anders Kempe & Ameli Hallin
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 18:40
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 18:41
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.
Skickades ut till styrelsen och lades ut på hemsidan.

§ 18:42
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 18:43
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Anmälningar till Ungdomsträffen den 25:e augusti
• Info angående konferenshelg i Visby
• Allsvenskan 2018-19

§ 18:44
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Inbjudan till Ungdomsträff 25:e augusti
Rapporter:
•
DM fond: 2 570:Stipendiefond: 6 038:PW´s Minnesfond: 5 861:Ö-Touren: 16 385:-

Godkändes och lades till handlingarna

§ 18:45
Ekonomi

Det är dags att fylla på DM-fonden så det ska vi skicka
ut fakturor till klubbarna angående detta.

Rekorden godkändes enligt nedan.
LB13 Lag, Tavla – Isa Stark, Oliwer Dyrwoold & Max Lorenzo-Johansson – 1255p
DB16 – SBF900 40m – Evelyn Öhnström, Motala BSK – 213p
BEH – SBF900 60m – Fredrik Larsson, Linköpings SKF – 239p
HR50 – WA 50m – Thomas Ekman, Mjölby BS – 569p
HR50 – WA 50m – Thomas Ekman, Mjölby BS – 590p
DB13 – SBF 70/50 – Lova Salovaara, Linköpings SKF – 628p
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.

§ 18:46
Distriktsrekord
& Statistik

Den planerade DM tävlingen i Rejmyre blev aldrig av och det verkar inte som att det
kommer bli något DM i 3D i år. Kontakt med arrangerande klubb har försökts men
inte lyckats.

§ 18:47
Tävlingsverksamhet

Östgötacuppen har ju ändrat kostnad från 5kr till 10kr. Det verkar inte vara som att
det har uppfattats på alla tävlingar då det kommer både 5kr och 10kr. Vi får påpeka
detta på Höstmötet.
Det är fortsatt dåligt med ungdomar från distriktet ute och tävlar. Adrian undrar om
man får arrangera mer ungdomsanpassade tävlingar då det verkar som att många
ungdomar tycker det är kul och spännande att skjuta men inte lika spännande att åka
på tävling. En klubb får arrangera en tävling hur man vill men då är den inte
sanktionerad utav SBF.
Vi behöver på något sätt jobba för att få ut våra egna ungdomar på distriktets
tävlingar, en väg att gå kan vara Östgötamodellen.
Adrian Lovén (Distriktskoordinator) och Rikard Dylander (från referensgruppen)
medverkade på dagens möte för att rapportera lite och prata om Östgötamodellen.
Bakgrund:
I år har arbetet bestått av följande moment:
• En förstudie genomfördes som har presenterats för klubbarna samt publicerats
på hemsidan. Två mål sattes upp för året och de var att arrangera 2
ungdomsträffar samt 1 tränarträff.
• Försöka få alla klubbar att ha någon sorts ungdomsträning på onsdagar. Detta
för att distriktskoordinatorn ska kunna åka runt till klubbarna samma
veckodag.
• Få igång en lägerverksamhet som bestått av ungdomsträffar där alla
ungdomar är välkomna. Rapporter m.m kommer upp på ÖBSF´s hemsida
under fliken Distrikskoordinator.
• Hjälpa de klubbar som vill ha hjälp med sin ungdomsträning.
Vad har gjorts?
• Vi har haft 3 träffar varav en blev inställd pga för dåligt intresse.
• Adrian har varit ute hos alla klubbar och träffat deras kontaktpersoner.
• Vi har försökt bygga upp ett intresse för detta. Det kommer nog ta tid men om
alla klubbar hjälps åt så kommer det bli jättebra för alla ungdomar i
Östergötland. Alla ungdomar är välkomna men vi vet inte riktigt om det
kommer ut till ungdomarna i klubbarna så det måste vi jobba på att sprida.
Vad händer nu?
• Vi kommer genomföra ännu ett läger i år.
• Vi ska på höstmötet informera samt upplysa klubbarna om hur viktigt det är
att deras egen styrelse behandlar detta.
• Vi ska även på höstmötet försöka få dit tränare m.m för att få deras
synpunkter och få upp ett större intresse och engagemang. En tränarträff helt
enkelt.
• Vi kommer utöka antalet distriktskoordinatorer för att underlätta arbetet. Dom
kommer antagligen inte åka omkring så mycket till klubbarna på eget bevåg
utan mer att klubbarna får, om dom vill, be dom att komma. Detta för att få
igång en efterfrågan från klubbarna.

§ 18:48
Ungdom

Övrigt
• Det har varit hyfsat bra uppslutning på de träffar som blev av och vi hade ett
krav på att varje klubb som skickar ungdomar måste ha minst en tränare eller
vuxen med på träffen vilken att efterföljts. Det har varit mest tjejer på
träffarna och både ungdomar samt tränare verkar ha haft roligt och tyckt att
det har varit bra.
• Det är inte så svårt att få ungdomar att trivas och ha kul på ett läger men vi
borde kanske göra lite för tränarna också, fokusera lite mer på dom då det är
de som har störst kontakt med ungdomarna i den egna klubben.
• Det har upplevts som att det finns mycket åsikter och idéer i klubbarna som
tyvärr inte kommer ut till övriga distriktet. Viljan till förändring finns men
kommer inte till skott.
BK Friskyttarna har en steg-1 utbildning på gång som kan vara aktuell för hela
distriktet. Dom har frågat Rikard om material då han delvis har skrivit om SBF´s
material.
Stefan kollar med Berryl i BK Friskyttarna om det går att göra detta ihop med Rikard
och ÖBSF och får koordinera med utbildningsanvarig.
•

•

Höstmötet 2018 – kombinerad ungdoms och tränarträff?
Ungdomsträff samtidigt som höstmötet hålls för att få lite mer närvaro på
mötena samtidigt som vi får ut mer information. Vi kan testa och se om det
ger nått.
Närvaron från klubbarna är ganska låg, det kommer oftast bara en från varje
klubb vilket är lite tunt. En anledning till detta kan vara en oro att bli invald i
något. Höstmötet är en viktig plattform för att prata om hur man får till
förändring
Vi ska detta är försöka påvisa vilka förändringar som ÖBSF har åstadkommit
under dom senaste åren.
21 oktober kommer höstmötet att hållas, plats kommer meddelas senare.
Vi ska när protokollet är publicerat på hemsidan skicka ut en länk till
klubbarnas officiella adresser och meddela att det finns ett nytt protokoll att
läsa.

§ 18:49
Utbildning

§ 18:50
Övriga frågor

När: 21 oktober
Plats: Meddelas i separat inbjudan
Tid: 10.00

§ 18:51
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 18:52
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

