SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND
AND
WORLD ARCHERY

Inbjudan till förenings- och distriktskonferens
Datum och tid 13/10 - 2018 kl 11.00 – 15.00
Plats IFU Arena, konferensrum, Råbyvägen 77, 754 60 UPPSALA
Rejäl fika bjuder vi på.
Vi önskar minst en deltagare per förening i distriktet, gärna fler.
Anmäl era deltagare inkl ev allergier till anmalan@sturarna.se senast 10/10 - 2018.
Vid efteranmälan kan vi ej garantera allergianpassad fika.
Klubbarna söker Idrottslyft via IOL för billigaste gemensamma färdmedlet över 300 kronor.
Frågor per mail enligt ovan eller till Magnus Grabski på ordforande@sturarna.se
Välkomna
Norra Svealands Bågskytteförbund
Kompletterande information i inbjudan enligt nedan kan med fördel bifogas

Som ett led i att svensk idrott har pekat ut strategiska mål för 2025 så har ett arbete påbörjats från Svenska
bågskytteförbundets förbundsstyrelse (SBF) för att tydliggöra hur vi behöver kraftsamla gemensamt och skapa
ett långsiktigt riktmärke framåt.
I den strategiska planen som SBF fokuserat på är den gemensamma målbilden för 2025
• Jämställt bågskytte
• Välutbildade aktiva tränare/ ledare
• Konkurrenskraftigt Landslag
Strategierna dit är
• Väl fungerande föreningar
• Ökad professionalitet
• Attraktivt bågskytte
Utmaningen är att få hela bågskytterörelsen att gemensamt planera och medvetet arbeta efter detta. Därför är det
viktigt att hitta former för att såväl öka förståelsen för föreningarna/distrikten kring strategin samt påbörja mer
kortsiktiga verksamhetsplaner
Sista helgen i september arbetar förbundsstyrelsen ytterligare med den strategiska planen som ett led i att ”tratta
ner” till mer mätbara och effektfulla mål
Syftet med de regionala mötesplatserna är att implementera den strategiska planen och tydliggöra hur distrikt
och föreningar ska jobba mot de strategiska målen
Målet att föreningarna på plats ska förstå sin roll och vikten av att alla tillsammans behöver arbeta systematisk
och strategiskt mot de gemensamt uppsatta strategiska målen.
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Målgruppen föreningar och distrikt
Ramarna för träffen
Ett likartat innehåll där önskan är att fånga vad som blir viktigt att jobba vidare med i regionen och i de specifika
föreningarna
En videokonferens i oktober 2018 kommer genomföras för de processledare som distrikten utsett ska genomföra
träffen. Ambitionen är att säkerställa en gemensam utgångspunkt och kunskap om bågskytte, den gemensamma
strategiska planen och ambitionen med arbetet mot 2025
Ansvar
RF/SISU Idrottsutbildarna - centralt
Svenska Bågskytteförbundet tillsammans med Idrottskontakt på RF/SISU Idrottsutbildarna tar fram ett
gemensamt ramprogram, körschema och tillhörande bilder.
RF/SISU Idrottsutbildarna - distrikt
Ansvarar i samverkan med förbundets utsedda, för innehållet och genomförande av den regionala i linje med det
gemensamma ramprogrammet och utbildningsinnehållet.
SDF
Ansvarar att administrera träffarna så som kallelse, lokalbokning, fika etc.
I samverkan med lokal processledare genomföra den regionala träffen.
DATUM OCH TID
13 okt – Uppland/Uppsala
14 okt – Norrbotten/Luleå
21 okt – Västernorrland/Sundsvall
4 nov – Gävleborg/Hudiksvall
11 nov – Småland/Växjö
17 nov – Västerbotten/Umeå
24 nov – Södermanland/Södertälje
25 nov – Östergötland/Norrköping
2 dec – Västra Götaland/Göteborg
8 dec - Örebro/Hallsberg
Den regionala träffen är planerad till 4 timmar inklusive fika
Cenneth Åhlund, Svenska Bågskytteförbundet, cenneth.ahlund@bagskytte.se
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