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Protokoll fört vid styrelsemöte 12 november 2016 kl 10:00, Växjö
Deltagare: Ingeborg Jonasson, Magnus Larsson, Börje Johnsson, Roine Knutsson, Tony
Lindeberg, Peter Carlsson
1. Mötet öppnas.
Ordförande Ingeborg Jonasson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet
för öppnat.
2. Val av sekreterare och justeringspersoner för mötet.
Till sekreterare valdes Magnus Larsson och till justerare valdes Börje
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes
4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
5. Information från Ordförande
- Nomineringar till Smålandsidrottens styrelse, vi har inga nomineringar
- Frågan är ställd till förbundet om hur de regionala konferenserna skall redovisas,
SBF skall återkomma i frågan.
- SBF har skickat ut en förfrågan till klubbarna om SM-arrangemang de kommande
åren
- Information om vilka skyttar från distriktet som är med på PARA-lägret, från
distriktet är det Håkan Törnström och Pierre Claesson
- Information om vilka juniorer från distriktet som var med på juniorlaget på Bosön,
från distriktet är det Alexander Kullberg
6. Ekonomisk rapport
- Resultatet per dagens datum, - 34 576 vilket är ca 2 000 kr bättre än budget
- Tillgångarna per dagens datum uppgår till 64 253 kr.
7. Information av Peter och Mats (Organisatörer läger)
- Ungdomslägret blev inställt, planerar ett nytt ungdomsläger i april
- Finns önskemål om en fortsättning på comp-lägret
- Finns önskemål om ett läger för fingerskyttar
- SISU har fått en fråga från oss om att organisera en sammankomst riktad mot
tjejer med temat tjejer och idrott
8. Information från Tony (Utbildning)
- Vi har inte genomfört någon steg 2 utbildning, det finns önskemål från klubbarna
om en sådan utbildning. Det är dock svårt att få klubbarna att anmäla när tillfälle
ges. Tony skall titta på förslag på nytt tillfälle och återkommer. Vi ska skicka ut en
förfrågan till klubbarna för att få reda på hur många som är intresserade.
- Domarutbildning, Sofie Johansson kan hålla i utbildningar och hon vill ha en

!
grundkurs i distriktet per år och flera fortsättningskurser med färre antal
deltagare än vad vi har kört tidigare.
9. Information Börje (Rekord)
- 7 nya rekord är satta, enligt bifogad lista
10. Tävlingar i distriktet
- Det är få kvällstävlingar i distriktet
- Dåligt med 12-meters tävlingar i distriktet, försöka att få klubbar "strategiskt
placerade" i distriktet så att vi täcker in så många klubbar som möjligt.
- Funderingar på att skapa en cup för 12-metersskyttar för att försöka öka intresset
för 12-meterstävlingar, målet är inomhussäsongen 17/18.
- Distriktet skickar ut en uppmaning till klubbarna att anordna juniortävlingar.
- Diskussion om nästa års DM: inomhus DM arrangeras av Skogens IF, tavel DM
utomhus arrangeras av Västervik, Snapphanen har visat intresse av 3D DM, vi
saknar arrangör till skogs DM. Snapphanen får arrangera 3D DM 2017.
- Vi uppdaterar regelverket kring DM om att om DM genomförs i kombinationen med
annan tävling så är det DM som är prioriterat och den prisutdelningen skall ske
först.
11. Östersjökorren
Samma upplägg som årets upplaga.
12. Information Jenny (Handikappskytte och Jämställdhet)
Inget att rapportera
13. Information från SDF- konferensen Växjö
Ingeborg rapporterade från SDF-konferensen. (Bildspel från konferensen bifogas
protokollet)
Utgångspunkten för konferensen var hur SDF kan vara med och utveckla
idrottsrörelsen.
Resursfördelning
Verksamhetsstöd 50% (2,6 miljoner)
Utvecklingsstöd 50% (2,6 miljoner)
- Trycker på det livslånga idrottandet
14. Blekingeklubbar
- Det har kommit in synpunkter på att en del klubbar inte fått något stöd från
förbundet, framför allt från Karlskrona. Mats har varit och besökt klubben men har
svårt att ge någon bild av vad det är för stöd de söker.
- Vi i styrelsen behöver bli bättre på att ta kontakt med våra klubbar som vi är
kontaktpersoner för. Dels för att de ska ha ett namn och ansikte på "sin"
kontaktperson och dels för att vi ska få en bild av hur verksamheten i distriktet
ser ut.
15. Årsmöte 2017
19/3 2017, plats: Vrigstad, vi undersöker om vi kan hitta någon föreläsare om
mental träning från någon annan skyttesport.
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16. Övriga frågor
- Magnus informerade om två motioner som Skogens IF kommer att lämna in till
SBF, båda handlar om de äldre åldersklasserna. Den ena handlar om att flytta 50och 60-klasserna till röd påle på 3D. Den andra handlar om att ta bort 50- och 60klassen på "vanliga" tävlingar och att det bara skall finnas två seniorklasser, "elit"
och "allmän". 50- och 60-klassen skall dock finnas kvar rent administrativt så att
det fortfarande går att sätta rekord i dessa klasser samt att de ska finnas kvar på
våra mästerskap.
- Magnus får i uppdrag att skapa en FB-sida för distriktet.
- Börje har registrerat ett domännamn "östersjökorren.nu", kostnad är 175 kronor
per år.
17. Nästa styrelsemöte
17/1 kl. 18:30 via Skype
18. Avslutning
Ingeborg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

Ingeborg Jonasson, Ordförande

Börje Johnsson, justerare

Magnus Larsson, sekreterare

