Lerduvesektionens förslag för budget 2016.




Medel från 2015 överförs som Eget kapital för lerduvesektionen Västergötland
Skyttesportförbund för framtida ändamål.
Sparade medel Lerduva den 31/12 2015 och Medel som ungdomssektionen Lerduva
förvaltar den 31/12 2015, se ekonomisk redovisning huvudstyrelsen.
Medel som fördelats till sektionen från distriktsstyrelsen Skyttesport beräknas vara 20 000
kr och utgår från antalet aktivitetskort. Förslag planerade kostnader 2016 se nedan.

Planerade kostnader för Lerduva Västergötland 2016
Årsmöte
Medaljer
Övriga möteskostnader
Utbildning nya examinatorer
Resebidrag riktat till ungdom
Lägerverksamhet Ungdom/under 25 år verksamhet
Oförutsett
Totalt

2 000
2 000
2 000
5 000
3 000
5 000
1 000
20 000

Eventuellt underskott som kan uppkomma balanseras med uttag tas ifrån sparade medel
lerduvesektionen Västergötlands Skyttesportförbund.

Lerduvesektionen Västergötlands Skyttesport förslag till verksamhetsplan för 2016.
Sektionen avser att delta i möten och konferenser som arrangeras av överordnade organisation för att
där kunna bevaka våra intressen samt att i övrigt arbeta i enlighet med gällande stadgar och
årsmötesbeslut. I huvudstyrelsen har en person ansvaret för utbildning som skall samordna
verksamheten med sektions representant i utbildningsfrågor. I ungdomsfrågor samarbetar
huvudstyrelsens representant med sektions ungdomsrepresentant.
Stig Andersson har utsetts som webbansvarig och tar emot material för hemsidan från distriktets
skyttar och föreningar. Behöver göra det mer känt i distriktet att skicka material till webbansvarig om
arrangemang i distriktet.
Ska under året försöka ha regelbundna telefonmöten inom sektionen innan varje styrelsemöte i
huvudstyrelsen. Sektionen rapporterar därefter till huvudstyrelse över genomförd verksamhet i
sektionen och resultat sedan föregående styrelsemöte.
Det är sektionernas målsättning att arbeta för ökat deltagarantalet i distriktsmästerskapen 2016 och
övrig tävlingsverksamhet, som gynnar, bred, elit och ungdomsverksamhet. Strävan är att alla DM
arrangemang ska vara genomförda innan juni månads utgång. Vid DM-arrangemang erhåller arrangör
distriktets ”egna” medalj i alla klasser färdiggraverade. Mästare i RF-klasser med tillräckligt antal
deltagande skyttar år 2016, inbjöds 2017 till lerduvesektionens årsmöte, för att få
Riksidrottsförbundets distriktsmästerskapsmedalj i guld för år 2016.
Det förväntas av alla distrikt i SvSF att årligen genomföra Biträdande- och Föreningstränarutbildning.
Breddtränare Lerduva Västergötland kommer samarbeta med övriga sektioner och huvudstyrelsen för
genomförande av detta.
Föreningar i Västergötland som önskar utöva Field target gör detta inom lerduvesektionen
Västergötlandsskyttesportförbunds verksamhetsområde. På samma sätt organiseras det på riksnivå
inom lerduvesektionen Svenska Skyttesportförbundet.

Avser att rekrytera och utbilda skyttekorts examinatorer lerduva/viltmål. Examinatorer skall finnas
jämnt fördelat över distriktet på rimligt avstånd till skyttarna. Om intresse finns även arrangera
utbildningsträffar centralt i distriktet, exempelvis regelträffar, träningsläger mm.

Fortsätter ha gott samarbete med viltmålssektionen, då vi har gemensamma föreningar och många
skyttar skjuter varandras grenar.
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