Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 19:e februari 2019 i Mjölby.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Tommy Johansson, Jessica Ekblad, Anders Kempe
Hannes Krusell & Renée Modigh
Ej Närvarande: Christer Epparn, Ameli Hallin & Jakob Lindgren
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 18:66
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 18:67
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 18:68
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 18:69
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Skatteverket – Beslutad skatt
• Polisen – Anmälan om bedrägeri mot ÖBSF där fallet har blivit nedlagt
• Inbjudan till ÖIF/SISU´s årsmöte den 25:e mars – Vi anmäler 2 personer.
• Inbjudan till SBF´s stämma den 5-6 april – Vi anmäler 2 personer.
Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Inbjudan till Ungdomsträffar
• Inbjudan till Östgötakorren
• Utskick angående statistik samt nomineringar till våra stipendier

§ 18:70
Skrivelser &
Rapporter

Rapporter:
• Kalle har varit på workshop med ÖIF/SISU i januari där dom ville ha
input från distriktet angående bidragsystemet samt få redogöra vad som är
på gång inom bidrag. Stora förändringen är att aktivitetsstegen vid 11-12
år ålder försvinner ungarna och kommer tillbaks senare vilket gör att
barnidrotten kommer få minskade anslag och mer åt ungdomsidrotten.
Tuffare på jämställdhet i styrelse och då kan man riskera att bli utan
bidrag (lokstöd m.m) om man inte har en styrelse som är så nära 50%
damer och 50% herrar som möjligt. Krav i flera år men nu kommer det bli
tuffare. Föreningar kan behöva se över sina styrelser och få den så
jämställd som möjligt. Gruppera ihop sporter istället för att skapa nya
förbund för varje ny sport.

Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

2 319:22 699:26 651:2 570:6 038:5 861:16 385:-

§ 18:71
Ekonomi

DM-Fond, faktura till dom som inte har fått.
Beställning av medaljer. Vissa beställs via SBF nu.
Vandringspokaler för Östgötagruppen – Renée undrar om det finns medel till att
gravera plaketter till pokaler som har skänkts till ungdomarnas verksamhet. Det är en
bra idé och vi tycker att det går att lösa.
Budgeten ska göras och där behöver vi visa hur vi ska finansierar vissa saker som te.x
ungdomssidan. Ge stöd åt Distriktskoordinatorer så dom inte ska behöva bekosta
saker själva. Vi behöver få med det i budgeten och sätta upp ett regelverk för hur det
ska användas. Renée kollar på detta.
Övrig diskussion över hur vi ska presentera budgeten.
Rekorden godkändes enligt nedan.
Klass:
HC16
HC16
HLB13
HIE

Namn
Martin Hellman
Martin Hellman
Albin Kymnedal
Kenneth Kjellgren

Förening
Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK
IK Österviking
IK Österviking

Tävlingsrond
SBF 30 pil
WA 18m/60 pil
FITA (SBF) 12 meter inne 60 pil
Fita (SBF) 18 meter 60 pil

Totalt
289
579
316
489

§ 18:72
Distriktsrekord
& Statistik

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.

Östgötatouren ställdes in förra året men vi fick förfrågan angående korren vilken vi
körde igång v.7. Det är ca 40-45 st som är med varav ca 15st är ungdomar.
En idé är att ungdomarna som är med kan få en Östgötatourplakett.
Tanken är att vi ska köra en korre utomhus också. Vi ska se om vi kan få till en bra
idé och sen presentera det till klubbarna.
25kr/skytt och eventuellt att det oavkortat går till ungdomsverksamheten så kan
individuell person känna att man stödjer något bra inom disriktet.
DM framöver har vi inte fått datum till alla deltävlingar ännu men vi hoppas att det
kommer in snart så vi får det klart.
Skogsskytte DM? Hur gör vi med det i år då det inte blev något förra året men vi
hoppas att det ska lösa sig bra detta år.
Turordningslistan är det sista året nu så Anders kommer göra en ny som vi
presenterar på hemsidan.
Östgötakalender – Ska vi ha den kvar eller ska vi låta den gå i graven och istället
hänvisa till SBF´s tävlingskalender. När det gäller information om möten m.m
använder vi kalendern som finns i idrottonline och visa info på hemsidan i övrigt.

§ 18:73
Tävlingsverksamhet

9:e januari träffades referensgruppen för att sätta samman en plan för
ungdomsverksamheten och då i första hand för första delen av 2019.
Det var ett möte i Linköping för kontaktpersonerna i distriktets klubbar där man kom
på en idé att skapa en Facebookgrupp där man kan dela information m.m.
Även tips för vad man kan träna på under onsdagsträningarna. Tanken är att alla kan
använda sig av planen och kanske utveckla den till något eget tids nog. Det är fritt
fram för klubbarna att använda detta om dom vill.

§ 18:74
Ungdom

Den 9 februari var det en endagsträff i Norrköping för ungdomarna men det var dock
inte så många anmälda men det bestämdes att träffen ändå skulle genomföras. När
träffen drog igång var det mer tränare/föräldrar än ungdomar närvarande vilket
resulterade i att dom vuxna kunde diskutera onsdagsmodellen samt titta närmare på
kommande träffar. Tanken var att vi skulle ha en träff i Finspång den 9:e mars men
då det krockar med tävlingen i Hallsberg så bestämdes det att träffen skulle vara i
Hallsberg istället.
Under träffen introducerades det pokaler till ungdomarna som man kan få för diverse
olika saker. Dessa är tänkta att vara vandringspriser och att vi ska kunna sätta
graverade plaketter på dem.
Det är inte så många 16-klassare anmälda till våra träffar så fokus kommer ligga på
10-klass och 13-klass men 16-klassen är även välkomna att delta.
BK Friskyttarna anordnar en Steg 1 kurs där Rikard är föreläsare och förespråkar att
man vet vad man tränar på och inte bara står och skjuter vilket kommer eventuellt
hjälpa ungdomsverksamheten framöver då det är flera klubbar som deltar på hans
kurs
Anders funderar på om man ska köra en domarkurs för nya domare då det är minst ett
stort arrangemang i distriktet under 2019. Vi går ut med en inbjudan och kollar
intresset.
Anders ska även kolla med Johan Lifvergren som också är domarutbildare om han
vill hjälpa till. Samma upplägg som tidigare och eventuellt köra en uppdatering för
gamla domare under sista träffen.
Ett önskemål är att kunna få lite praktisk träning om möjligt för att kunna få en
uppfattning över hur det funkar i verkligheten.

§ 18:75
Utbildning

•
•
•
•
•

•

Verksamhetsberättelsen – Att-göralista är utskickad till styrelsens medlemmar § 18:76
Övriga frågor
Årsrapport från Rejmyre BSK – Har inte kommit in till SBF så vi behöver
pusha på.
Ny klubb – BK Bågspännarna i Borensberg
Uppdatera kontaktuppgifter för klubbarna på distriktets hemsida
Jobbar vi med att sprida bågskytte i distriktet? För att få nya klubbarna där det
inte finns och som ligger långt ifrån befintlig klubb. Svårt att få någon att dra
igång en klubb men om nån tar initiativ så är det ju inte svårt att hjälpa till att
komma igång. Kanske finns flera sporter som har samma funderar så det är
bra om ÖIF går ut med info om möjligheterna.
Diskussioner angående årets skytt.

Nästa möte är distriktets årsmöte!
När: 24:e mars
Plats: Meddelas senare
Tid: 10:00

§ 18:77
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 18:78
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

