Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 5:e september 2019 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Hannes Krusell, Ulrika Hellman
Renée Modigh, Jakob Lindgren, Jessica Ekblad, Anders Kempe, Torbjörn Modig
& Tommy Johansson
Ej Närvarande: Alla närvarande
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 19:41
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 19:42
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 19:43
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 19:44
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Registerutdrag 2020 – info på höstmötet
• Valberedningsvalberedning – förslag för valberedningens struktur inom
SBF
• Åtvidabergs BSK´s 60-årsfest – Standar medtages ifrån ÖBSF och Kalle
representerar oss.
• Värderingsarbete i klubbarna

§ 19:45
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Inga rapporter
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

2 319:19 899:26 561:2 570:4 038:4 861:16 385:-

Stipendiefonden börjar ta slut, hur ska det
hanteras? Ska den fyllas på och isåfall hur?
Vi tar och diskuterar detta på höstmötet hur
vi ska gå vidare.

Rekorden godkändes enligt nedan.
Klass Namn
HC16 Martin Hellman

Förening
Åtvidabergs BSK

Tävlingsrond
WA900

Poäng
291/288/293 = 872

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.

§ 19:46
Ekonomi

§ 19:47
Distriktsrekord
& Statistik

Dm har arrangerat och vi har nu genomfört alla DM för i år. Listan på hemsidan över
vilka som är mästare kommer uppdateras på hemsidan.

§ 19:48
Tävlingsverksamhet

Nydomarutbildning skulle arrangeras men det blev 1st som hade anmält sig. En
uppdateringskurs kommer arrangeras under hösten, i slutet av oktober/början av
november.
SBF har tagit bort listan över vilka som är domare. Vi har lagt upp på våran hemsida
vilka som inom distriktet har domarlicens men det är också upp till varje klubb att
hålla koll på de inom sin klubb som har licens och uppdatera detta på IdrottOnline.
Johan och Anders utbildningsbehörighet sträcker sig inte så länge till utan vi har snart
ingen som kan utbilda inom distriktet. Stefan kollar med Cenneth angående detta.
Vi försökte få till ett läger i samband med vikingafejden men intresset var inte så stor
så det blev inget.
Dom ungdomar som kommer på träffarna tycker det är kul och alla klubbar ställer
upp bra på att hjälpa till att genomföra träffarna/lägren.
Referensgruppen skulle vilja få mer fart och struktur i verksamheten och ska
diskutera med tränare i klubbarna vad dom vill med det hela. Ungdomsansvariga i
distriktens klubbar borde också ha en större del i vad som händer med
Östgötamodellen.
Renée har försökt få till en plan över vad som ska hända under hösten och har fått
feedback från Rikard och Mikael som ingår i referensgruppen.
Vi ska försöka få mer tränare till höstmötet där man kan diskutera.

§ 19:49
Östgötamodellen
Ungdom

Kolla med Sisu om dom kan hålla föredrag angående Barnkonventionen samt
information angående utdrag från belastningsregister.
Eventuellt en träff den 22 september.
Skulle vara bra om man kan hålla regelbundna träffar i t.ex. Linköping som är en
central ort eller att man åker runt lite till dom olika klubbarna i distriktet.
Ska man återgå till att det är en exklusiv grupp som ingår i träffarna eller ska man
fortsätta att bjuda in alla? Vi får fundera över hur vi ska göra i framtiden.
Vad har man för förväntningar från både styrelse, klubbar samt medlemmar i
distriktet?
Mycket socialt att ha gemensamma utbildningar i distriktet då man träffar folk från
andra klubbar och kan utbyta erfarenheter.

§ 19:50
Utbildning

Mer åt att klubbarna ska arrangera utbildningarna med hjälp av ÖBSF.
Rickard har tagit fram ett material för stegutbildningar som nu används av SBF.
Mer praktiska övningar för domare under utbildningen. Man kanske skulle ha att
under slutfasen av domarutbildningen så kan man döma en tävling.
Det borde finnas ett kit för domare, förstoringsglas m.m. Finns för närvarande inte på
t.ex. SBF-shoppen men i framtiden kan det vara nått som kan ingå i
domarutbildningarna och bekostas av avgiften till kursen.
•

Höstmöte – 20:e oktober kommer vi att ha årets upplaga av höstmötet.
Separat inbjudan kommer skickas ut till klubbarna.

§ 19:51
Övriga frågor

När: Höstmötet
Plats: Meddelas senare
Tid: Meddelas senare

§ 19:52
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 19:53
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

