Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 18:e februari 2021 via Teams.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Hannes Krusell, Ulrika Hellman, Jessica Ekblad,
Renée Modigh, Anders Kempe, Fredrik Larsson
Ej Närvarande:
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 20:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 20:14
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 20:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 20:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
§ 20:17
Skrivelser &
• Förbundsårsmöte 17 April, Senast anmälan 9 April.
Rapporter
• Uppdrag till regelkommittén från BK Friskyttarna
o Uttrande och vidarebefordran till SBF önskas men ÖBSF skulle vilja
ha ett förtydligande av denna skrivelse. Vad är uppdraget som man ska
ge till regelkommittén? Stefan tar kontakt med Berryl i BK
Friskyttarna och ber om ett förtydligande.
Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Årsrapporter från föreningar
• Östgötacorren 2021
Rapporter:
• Kvartalsmöten mellan SBF och distrikten och än så länge har det inte varit så
många. Ett var den 10:e februari som berörde Covid19 och gällande
rekommendationer. Man passade på att skicka med att man ska försöka
utbilda sig under tiden som det råder oklarheter med träningar m.m. Finns
även väldigt mycket bidrag att söka. Sisu har även gått ut med detta och ska
ha utbildning för att lära sig söka olika bidrag.
Ett kort möte denna gång men kommande möten kanske kan ge mer
diskussioner.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

4 076:6 221:26 651:5 625:2 038:4 861:16 385:-

Har varit ett väldigt lugnt år så det är inte så
många verifikationer för 2020.
Styrelsen apanage, vad ska vi göra med det?
Styrelsen beslutade att skänka det till
ungdomsverksamheten.
Budgeten för 2021 gick igenom och
godkännes av styrelsen.

§ 20:18
Ekonomi

Rekorden godkändes enligt nedan. Jonas har även fått tillgång till arbetsdokumenten
på Google Docs.
Skjutstil

Namn

Förening

Tävlingsrond

HRE

David Fredriksson

Mjölby BS

WA 50/70

BCH

Anthon Skjutare

Linköpings SKF

SBF 12/18m 60 pil

§ 20:19
Distriktsrekord
& Statistik

Totalt
1164
508

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 mycket aktivitet senaste tiden. Vi pratade på höstmötet att man kunde dra igång
en Correserie och nu har vi skickat ut en inbjudan till detta som börjar från Vecka 8.
Förhoppningen är att vi ändå kommer få in ett par skyttar till detta.

§ 20:20
Tävlingsverksamhet

DM under kommande år hoppas vi att kunna utföra under hösten om restriktioner
släpper. Klubbarna måste även anmäla detta till SBF via resultatdatabasen.
Även här är det lite svårt under nuvarande restriktioner att hålla igång verksamheten.
Vi har legat lite lågt just nu med tanke på rådande läge. Renée funderar på att börja ta
upp kontakten med klubbarna och se hur läget är i just deras klubb, se om dom
fortfarande tränar på Onsdagar.
När läget förändras så kan vi återigen ta upp det stora arbetet med denna verksamhet.
Ska även utvärdera rollen som distriktkoordinator och se hur vi går vidare med den.

§ 20:21
Östgötamodellen
Ungdom

På tränarkonferensen visades det upp nytt spännande material som ser lovande ut.
Medverkade och initierade steg 1 och steg 2 utbildning vilket verkar ha varit en bra
utbildning.
Ulrika har inte fått någon kontakt med utbildningsansvarig på SBF.
På tränarkonferensen pratade man om ett tränarkörkort så att alla jobbar på samma
sätt. I ett första steg ska man utbilda utbildare som i sin tur ska utbilda klubbtränare.
För att få ungdomar att fortsätta med sporten kan det behövas en viss typ av tränare
som kan få dom att utvecklas och när deras eventuella mål.
Bredd föder Elit men man måste ta hand om talangerna när dom dyker upp.
Domarutbildning – Det börjar bli dags att hålla en digital nydomarkurs på våren.
•
•
•

•

•

Verksamhetsberättelsen – Hannes skickar ut till styrelsen om detta och
fördelar arbetsuppgifterna.
Utmärkelser – Lägger utmärkelserna ”On Hold” inför detta årsmöte och
hoppas på att vi kan köra igång nästa år igen.
Årsmötet
o Hur ska vi genomföra årsmötet? Närvarande klubbar har antingen valt
att köra via Teams eller ha ett utomhusmöte. ÖBSF kommer försöka
genomföra årsmötet digitalt.
o När ska vi genomföra årsmötet? Vi kör den 28:e mars och meddelar
valberedningen detta.
SM-veckan 2022
o Tre stycken deadlines under året som måste fixas och där behöver
Stefan lite hjälp. Man ska fylla i information så som antal deltagare,
tider, arena. Man vill veta en hel del om antal personer som har varit
närvarande under arrangemanget. Svårigheter med arenor som vi kan
vara på och genomföra detta. Det genomfördes diskussioner angående
antalen och den information som dom vill ha in.
Bokföringsprogram för ÖBSF
o Vi behöver kolla på ett bokföringsprogram då nuvarande lösning har
utgått. Bokio och Swedbank har lösningar som vi ska kolla upp.

§ 20:22
Utbildning

§ 20:23
Övriga frågor

När: Avstämningsmöte när verksamhetsberättelsen är klart annars genomför vi
årsmötet den 28:e mars
Plats: Teams
Tid: 18:30 / Årsmötet återkommer vi med.

§ 20:24
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 20:25
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

