Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 3:e september 2020 i Kimstad.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Hannes Krusell, Ulrika Hellman, Jessica Ekblad,
Renée Modigh & Tommy Johansson
Ej Närvarande:, Torbjörn Modig, Anders Kempe
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 19:80
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 19:81
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 19:82
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 19:83
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Polisanmälan – Man har försökt uppge sig för att vara Ordförande och be
Kassören att betala ut en summa pengar. Polisanmält som bedrägeri
• Diverse utbildningar via Teams.
• Fråga vad ÅKB är för klubb.
• Fråga angående FHM´s rekommendationer när det gällde i början av Corona
och att det arrangerades träningstävlingar. – Diskuteringar angående detta.

§ 19:84
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Resurscentrum – Östergötland är inte en svart fläck då Mjölby BS har anmält
intresse för att vara ett resurscentrum för paraskyttar.
Den förening som tillika är resurscentrum ska:
− vara ett stöd för övriga föreningar i distriktet.
− kunna ta emot ”provapå-grupper” med paraskyttar.
− ha lokaler och material som är anpassade för människor med
funktionsnedsättningar.
− ha tränare och ledare som är väl förtrogna med parabågskytte.
− ha ett nära samarbete med SBF och externa intressenter (till exempel
Parasportförbundet).
− finnas med på ParaMe.
Man behöver nog ta fram någon sorts utbildning för hur man ska hantera paraskytte,
svårt att göra en inriktad utbildning men en rent allmänt och mer påvisa vilka
hjälpmedel som det finns att tillgå. Formerna för hur man ska tacka det kommer
förhoppningsvis växa fram.

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

4 076:9 667:26 651:3 525:4 038:4 861:16 385:-

fOMMS har reglerat sin skuld.

§ 19:85
Ekonomi

Faktura för DM-fonden ska skickas ut.

Rekorden godkändes enligt nedan.
Skjutstil

Namn

Förening

Tävlingsrond

Totalt

HB50 & HB60 Johan Lifvergren

IK Österviking

WA 50/70

553

HB16

Melchior Warntjes

IK Österviking

WA 50/70

576

HIE

Hans Krusell

Motala BSK

WA 50/70

495

HCE

Martin Hellman

Åtvidabergs BSK

WA 50m/80cm

679

DR60

Reneé Modigh

BK Friskyttarna

WA 50/70

609

§ 19:86
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.

Pga av rådande omständigheter så finns det inte så mycket att säga. Vi har dock
arrangerat några DM.
SM-veckan blir inte av 2021 utan 2022 så där behöver vi kanske få in en formel
ansökan för Senior SM om det är så att vi fortfarande vill arrangera.

§ 19:74
Tävlingsverksamhet

Frågan angående ungdomsverksamheten som vi hänsköt till vårmötet har vi av
förklarliga skäl inte tagit upp. Vårmötet har inte ägt rum utan vi skjuter detta till
höstmötet.

§ 19:87
Östgötamodellen
Ungdom

Stefan har haft möte med ordförandena i dom olika distrikten där dom blev
föredragna att man vill skapa en grupp med utbildningsansvariga per distrikt. Man
vill ha ett beslut över att genomföra detta.
Tanken är att skapa en tränare mellan steg 1 och 2 och under mötet ifrågasatte man
lite behovet av detta men man har hittat att det kan finnas ett behov i det. Viktigt att
alla distrikt är med och får jobba igenom detta. Rikard Dylander har varit lite
iblandad i detta pga. att han har tagit fram en hel del material.
Ett problem är att distriktet inte kan söka idrottslyft men det håller man nog på och
kollar igenom om det kan komma en ändring på det.
Utbildningsansvariga i distriktet kommer man att samarbeta med.
Tidsplan anger att man under 2020 ska fatta beslut men det borde vara ett
årsmötesbeslut.

§ 19:88
Utbildning

Ska hemsidan rensas på material och det som kommer från detta ersätter det? Det är
också en punkt som man bör ha med i beslutet.
Hur gör man med såna som har gått som tränare, måste dom gå om någon sorts
utbildning? Kan påverka stort på dom mindre klubbarna där det inte finns så mycket
folk eller resurser.
Man måste även ge en tydlig bild på vad som skiljer en tränare och en instruktör och
hur ställer man sig till att klubbar eventuellt inte har några utbildade tränare.
SBF har en plan att sammankalla möten med distrikten oftare, 1 timme per gång och
inte bara ha årsmötet som forum.

Webutbildningar är en annan sak man bör kolla på men när det gäller domarförnyelse
så finns inte det med i tidsplanen men det kanske man får revidera. Man får även
kanske börja kolla i angränsande distrikt och samarbeta på ett annat sätt gentemot vad
man gör idag.
Hur har man dokumenterat vad som har sagts under dessa möten men eftersom detta
var mer ett föredrag men i framtiden behöver man nog skriva någon sorts protokoll
eller i alla fall minnesanteckningar.
Distriktstränare - Vart har dom tagit vägen? Det finns ett tidigare beslut på att dessa
skall finnas.
Ulrika mejlar till Cenneth och ger honom sina kontaktuppgifter.
____________________________________________________________________
Ulrika har varit i kontakt med Rikard i sommar och har kommit överens om att köra
Steg1 och Steg2.
Steg 2 - 3-4 oktober
Steg 1 - 17-18 oktober
Mjölby har tagit på sig att arrangera detta och klubben som arrangerar får behålla
eventuella avgifter då SISU hjälper till och stöttar med övrigt.
____________________________________________________________________
Ett förslag är att han gör ett rullande schema på vem som ska stå som arrangör för
utbildningarna. Det betyder inte att man måste utbilda utan mer fixa lokal m.m. En
fråga för Höstmötet.
•
•

Verksamhetsberättelsen – Allt material är inte inne till denna. Skicka ut en
påminnelse till styrelsen.
Vi har nåtts av budet att Jakob Lindgren förlorat kampen mot Covid19.
Styrelsen har förlorat en aktiv ledamot och beklagar detta djupt. En varm
tanke går till hans anhöriga och klubb.

§ 19:89
Övriga frågor

När: Årsmöte/Höstmöte den 25:e oktober
Plats: Återkommer
Tid: 10:00

§ 19:90
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 19:91
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

