Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 20:e Februari 2020 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Hannes Krusell, Ulrika Hellman, Jessica Ekblad,
Renée Modigh, Jakob Lindgren Anders Kempe & Tommy Johansson
Ej Närvarande:, Torbjörn Modig
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 19:67
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 19:68
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 19:69
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 19:70
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• fOMMS lägger ner sin verksamhet. Har dom några skulder som ska regleras?
• HTU Utbildning
• SBF´s årsmöte – 18-19 april.

§ 19:71
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Ordförandemöten där man ska ha ett möte i kvartalet med info från SBF som
ska vidare ut till klubbarna. Hur för vi ut informationen till klubbarna? Ut på
hemsidan.
• Föreningsutveckling – Therese hade gärna velat komma på vårat styrelsemöte
men kunde inte denna dag. Stefan har föreslagit att hon ska komma på vårat
årsmöte istället vilket vi ska bjuda in henne till. SBF har sammanfattat att
bågskytte har ökat i antal men nu är det en vikande trend. Har tagit fram en
strategi för hur vi ska utvecklas. Man vill också försöka göra mer via elearning och köra webbaserade utbildningar.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

1 276:15 640:26 651:3 525:4 038:4 861:16 385:-

Vi ska kolla upp om fOMMS har några
skulder till ÖBSF.
Budgeterat underskott? Detta för att vi inte
har några större inkomster men det är sagt att
vi ska med jämna mellanrum arrangera en
stortävling för att dra in medel till distriktet.

§ 19:72
Ekonomi

Rekorden godkändes enligt nedan.
Skjutstil:

Namn

Förening

Tävlingsrond

Totalt

DR60

Renée Modigh

BK Friskyttarna

SBF 12/18 60 pil

523

BCH

Anthon Skjutare

Linköpings SKF

SBF12/18

487

§ 19:73
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.

Inte hänt så mycket i distriktet utan det senaste var att vi på höstmötet ville att
klubbarna skulle få in DM-arrangemang i kalendern. Inte fått in så mycket ännu.
Anders och Johan ska planera in en domarutbildning. Anders har fått dispans att
fortsätta vara domarinstruktör. Man diskuterar att göra om domarformen där det är
specifika domare (elitdomare) som får döma på större tävlingar så som SM men inget
är klubbat ännu.

§ 19:74
Tävlingsverksamhet

Östgötakorren? Inget större intresse förra året så då har vi inte kört något detta år
ännu. Finns det intresse att köra? Vi tar upp det på vårmötet och kollar hur klubbarna
ställer sig till detta. Viktigt att klubbarna hjälper till att sprida informationen om att
korren finns för annars blir det kanske inte så många deltagare. Korren har
förhoppningsvis en positiv inverkan när det gäller att få ut ungdomarna på tävlingar.
Inte så mycket aktivitet utan en inbjudan till jullovshålligång skickades ut till
§ 19:75
klubbarna men det kom inte så många till den träffen.
Östgötamodellen
Kan vara läge att samla ihop tränarna och lägga upp en plan för hur man ska gå
Ungdom
vidare och hur man ska göra för att få fler deltagare på träffarna.
Adrian kommer att framöver flytta så han kommer inte längre att ha möjlighet att
hjälpa till med detta.
Man kanske ska kolla på något annat upplägg för hur man ska göra inom gruppen
men frågan är vad det är som funkar. Då vi har en nedgående trend med ungdomar är
det inte så lätt.
Vi behöver dra det en gång på vårmötet och fråga klubbarna vad dom egentligen vill
få ut utav att ha en ungdomsverksamhet i distriktet.
Styrgruppen? Vad säger dom? Dom vill gärna få igång något men har inte kommit
fram till någon bra modell.
Gamla Östgötagruppen funkade bra men där var det handplockade ungdomar som var
med. Man kanske skulle dra igång något sådan igen men det kräver mer
administration och tränare.
Det finns mycket idéer men det är svårt att få till genomförandet.
Vi ska fundera på om vi ska gå ut med någon form av enkät och kartlägga vad som
§ 19:76
behövs och vad klubbarna vill ha.
Utbildning
Hur ska utbildningen hanteras, vem ska sköta det och hur ska det struktureras?
Distrikten, klubbarna, SBF, SISU? Ulrika ska gå på idrottsfrukost den 12:e mars och
lyssna vad dom har att säga om just bidragsformer.
SBF har en utbildningstrappa där man pratar om tränare rakt av men man bör
särskilja på tränare och instruktör.
Distriktet ska försöka samarbeta med klubbarna för att genomföra utbildningar.
Webbaserade utbildningar – finns både för och nackdelar. Man missar gemenskapen
och interaktionen med andra men man kan dock få ett och samma
utbildningsmaterial. Utbildningsansvarig på SBF ska ta kontakt med distriktet.
Vi har tidigare gjort en schema för hur utbildningar ska läggas under året vilket vi ska
leta upp och kolla igenom.
Vi ska få ut på hemsidan att kalendern på SBF´s hemsida ska innehålla utbildningar.

•

•

Verksamhetsberättelsen – Hannes skickar ut att-göra-lista till styrelsen.
Statistik har samlats in från IdrottOnline och resultatdatabasen och skickats ut
§ 19:77
till klubbarna (förutom Rejmyre som inte har skickat in årsrapporten) för
godkännande. Efter den 10:e mars anses den insamlade statistiken automatiskt Övriga frågor
vara godkänd.
Nomineringar utmärkelser – Utskickat till klubbarna angående detta.

När: Årsmötet den 5:e april
Plats: Återkommer
Tid: 10:00

§ 19:78
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 19:79
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

