BÅGSKYTTESÄLLSKAPET
GOTHIA

VERKSAMHETEN
2013

BS Gothia
Box 59
425 02 Hisings Kärra
BS Gothia kallar till årsmöte onsdagen den 12 mars 2014 kl. 19.00.
Plats för årsmötet är klubblokalen i Kärra.

2014-03-12

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2013.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2013.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2014.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) 2 st ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) 2 st. suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
d) 2 st. revisorer för en tid av 1 år.
e) 2 st. ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) Beslut om val av ombud till VBF-årsmöte.
12. Övriga frågor.
13. Avslutning
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BÅGSKYTTESÄLLSKAPET GOTHIA
VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2013
INLEDNING
Styrelsen för Bågskyttesällskapet Gothia (BS Gothia) får härmed avgiva följande verksamhets- och
förvaltningsberättelse för år 2013, vilket är föreningens 50:e verksamhetsår.
Styrelsen för 2013:
Hedersmedlemmar
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Nils-Erik Halldin, Raimo Utriainen
Bengt Idéhn
Dan Westberg
Margareta Martén
Sara Arvidsson
Raimo Utriainen

Suppleanter

Ellinor Ryrå och Peter Widegren

Revisorer
Valberedning

Tommy Larsson, Jukka Hast
Inga-Lill Idéhn och Jukka Hast

Representation
Peter Jansson och Thomas Lindblom är ledamot i VBF:s styrelse.
Hans Sanne och Raimo Utriainen var ombud på VBF:s årsmöte.
Peter Widegren, Peter Jansson, Lars Walker och Thomas Lindblom är ansvarig för Vinterserien.
Sammanträden
11 st protokollförda månadsmöten har hållits. Därutöver har en del löpande ärenden avklarats
genom regelbunden kontakt mellan styrelsemedlemmarna. Bland de ärenden som har behandlats
kan nämnas lotterier, materialinköp, kurser, läger, tränings- och tävlingsverksamheten.
Årsmötet hölls den 13 mars.
Vi har även infört medlemsmöten. Första mötet hölls 5/11. Det kommer att hållas ett par stycken
varje år så håll utkik på hemsidan eller anslagstavlan på klubben för information när dessa hålls.
Medlemsstatistik dec 2012 (föregående år inom parentes)
Antal medlemmar
0-15 år
16-20 år
Kvinnliga
22 (14)
24 (14)
Manliga
44 (29)
14 (14)
Totalt

66 (43)

38 (28)

21 år och äldre
38 (37)
105 (66)

Totalt
84 (65)
163 (109)

143(103)

247(174)

Könsfördelning: kvinnor 34 % (37 %) och män 66 % (63 %)
Medelåldern ligger på 30 år (31 år)
Tävlingsverksamheten
BS Gothia är väl representerat på tävlingar runt om i distriktet och hävdar sig utmärkt i den svenska
konkurrensen, inte minst på juniorsidan. Det kan nämnas att 21 medaljer på DM har gått till
klubbens medlemmar jämfört med 13 st förra året.
I övrigt hänvisas till resultatpärmarna eller vår hemsida.
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JSM inomhus Kungsängen
DLB 16 Zara Maten, guld
LB 13 Karin Marten, silver
HLB 16 Patrik Heijus, silver
LB 13 Mattias Heijus, brons
SM Inomhus Eslöv
DB 50 Ingalill Idehn, silver
HC 60 Hans Sanne, silver
3-D SM Oskarshamn
DR 16 Alice Idéhn, guld
HB 13 Adam Qvirist, brons
Jakt SM Skövde
HC 13 Robin Widegren, guld
Lag LB 21 Reine Johansson, Lars Walker, Bo Lundin, silver
Svensk rekord
DLB 13 Karin Martén, 30 pil, 177p
DB 50 Ingalill Idehn 1440 rond, 40 m, 257p
Stort GRATTIS till alla medaljörer!
Egna arrangemang:
•
•
•
•
•
•

Gothia safari, 3D DM - 3 juni
Träningstävling –4 augusti
Allsvenska korrespondansserien för juniorer och seniorer
Allsvenskan
Vinterserien (ej FITA)
KM

Ungdomsverksamheten
På måndagar har vi haft nybörjarträning där man också kunnat komma och prova på. De dagarna är
vår största tillgång när det gäller att rekrytera ungdomar. Dessa dagar har varit mycket välbesökta,
så välbesökta att vi har fått avvisa personer som inte fått plats. Tisdagarna har under året fungerat
som en utslussning från måndagar till torsdagar och torsdagarna har, som tidigare, varit juniorernas
kväll.
Sammanlagt har det varit ca 2700 besökare på måndagskvällar och aktiviteter som barnkalas
svensexor/möhippor och företagsevenemang.
Måndagarna har letts av Raimo Utriainen, Bengt Idéhn samt Lars Walker men det har även varit en
del andra medlemmar som har hjälpt till i perioder. Tisdagarna har letts av Lars Walker och IngaLill Idéhn. Torsdagarna har letts av Peter Jansson och Ellinor Ryrå.
Ungdomsledarna har visat stort engagemang och ansvar i grupperna.
Gothia har även detta år haft öppet för skollediga ungdomar under sportlov, påsklov, höstlov, jullov
och övriga lovdagar. Vi har också haft sommarskola under två veckor på sommarlovet. Elever från
olika skolor har varit och testat bågskytte, närmare bestämt ca 800 st elever, och Raimo har även
hållit i Bågskytteskolan med 39 st. elever.
Alla dessa träffpunkter har varit mycket populära.
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Seniorverksamheten
Det är roligt att se att vi nu fått stor spridning av skjutstilar i klubben. Alla skjutstilar är
representerade med flera skyttar i varje. Seniorerna har som vanligt tränat på onsdagar.
Träningsverksamheten
Utomhusträningen har bedrivits på banan i Tuve och startade 6/5. Här har också genomförts en del
renoveringar. Som de flesta vet har vi även ingått ett samarbete med Angereds BS som innebär för
närvarande att de ansvarar för fältbanan och är lite delaktiga i utebanan i övrigt.
Inomhussäsongen som startade 7/10 i Kärra. Det är kul att vi har haft så många medlemmar som har
varit och skjutit att vi har fått förlägga träningar även på lördagar, framför allt för de som inte har
nyckel till lokalen. I samband med träningarna har vi deltagit i korrespondensserier med bra resultat
i både ungdoms- och seniorklasserna.
Aktiviteter
Under året har en mängd aktiviteter hållits med skolor, företag och privatpersoner.
Vi hade under året haft företag, svensexor/möhippor och barnkalas, vilket genererat en hel del i
klubbkassan.
Som synes är det många som kommer i kontakt med vår sport. Flera av klubbens medlemmar har
hållit i aktiviteter med företag, barnkalas, svensexor m.m. och Raimo har haft hand om det som
förlagts på dagtid. Tillsammans med honom är det också de andra ledare som ger av sin fritid för att
våra barn och ungdomar skall ha möjlighet att utvecklas och inspireras, vilket även betyder mycket
för vår förening och dess framtid. Vi kan inte nog tacka för det arbete som de alla lägger ned!
Vi har haft en del aktiviteter för att stärka sammanhållningen i klubben. Man har försökt att boka så
att alla som vill medverka på de olika SM bor på samma ställe och även haft samvaro på kvällarna
efter tävlandet.
Då klubben firade 50 år hade vi en jubileumsfirande 31/8 med mingel, mat, lagtävlingar och
uppträdande. Det var en mycket trevlig dag.
Den 27/12 hade vi en mingelkväll i Kärra. Det bjöds på fika och lekar som bågskyttetävling och
tipspromenad i garaget. Detta var mycket uppskattat och förhoppningsvis kan det komma ännu fler
medlemmar nästa år.
Vi hade besök av 8st skottar från Archery University gb och Norska 3D Landslaget tränade på vår
anlägning i Tuve.
Tyvärr lämnade Arne Smidebrant oss efter en tids sjukdom. Klubben skänkte pengar till
cancerfonden i Arnes namn för att hedra hans minne.
Hemsidan
Det har varit mycket jobb med vår hemsida. Bland annat ligger medlemsregistret där. Det är en
förutsättning för att vi skall kunna söka LOK stöd, licenser m.m. Det börjar arta sig men det är
fortfarande en del medlemmar som inte lämnat sina uppgifter till sekreteraren. Vi har rensat i
registret så att endast aktiva medlemar finns med.
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Framtiden
Resultatmässigt har året varit bra och vi ser med spänning fram mot nästa tävlingssäsong. Vi har
som nämnts tidigare haft bra individuella resultat. I allsvenskan har det inte gått lika bra i år som
tidigare men det skall förbättras till nästa år. Vi har flera nya medlemmar och det är viktigt att
sprida föreningens arbetsuppgifter på fler personer. Eftersom föreningsarbete bygger på ideella
insatser så är det viktigt att vi inte lägger för stor börda på några få. Det fungerar ett tag men inte i
längden. Vår önskan framåt är att vi skall vara många flera som delar på det gemensamma arbetet
vilket både gör det roligare, och ger bättre förutsättningar för klubbens fortlevnad.
Några exempel på gemensamma arbeten där det alltid behövs resurser är bland annat att klippa
gräset på Tuve banan, fastighetsunderhåll i Tuve, underhåll av bågskyttebanor inklusive buttar,
underhåll av bågskyttematerial, städning både inne och ute runt vår fastighet i Tuve, hjälp med
banläggning i samband med tävlingar mm. Man kan alltid vara aktiv på våra arbetsdagar som
bedrivs både inomhus och utomhus och anslag om när de är finns i god tid både på klubben och på
hemsidan. Känner du dig manad att hjälpa till! Vad bra, kontakta styrelsen som fördelar
arbetsuppgifterna.
Ekonomin är stabil och vi har goda förutsättningar framåt.
Avslutning
Styrelsen ber att få tacka alla medlemmar för deras insatser i vår förening under det gångna året.
Tack även till Tuve Tigers, Tuve SDN, Kärra SDN, Folkspel, VBF, samt alla sponsorer.
Till alla andra som i olika sammanhang hjälpt oss och stöder vår sport, ett stort tack.
Vi ser fram emot ett lyckosamt bågskytteår tillsammans.
Göteborg i mars 2014

Bengt Idéhn

Dan Westberg

Margareta Martén

Raimo Utriainen

Sara Arvidsson

