Protokoll för
Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2018
Söndagen den 14 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00
§ 1 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande röstlängd.
Alla närvarande föreningar ropas upp. De får röstkort med sina röster och lämnar fullmakten.
Åkersberga som är en ny förening närvarande på mötet men konstaterades ej ha rösträtt ännu
då röstlängden tas fram med föreningar som fanns i distriktet vid årsskiftet 16-17.
Totalt finns det då 81 st röster närvarande enligt röstlängden.

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet.
Agendan fastställs.
Fanns fel i utskick då det inte är något fyllnadsval som är aktuellt utan vanligt val.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har skickats med mail och lagts ut på hemsidan samt facebook. Påminnelse har gjorts
10-15 dagar innan mötet och i samband med att handlingarna skickats ut. Inger har även ringt
till de klubbar som inte hade svarat på kallelsen.
Mötet anses behörigen utlyst.

§ 4 Val av ordförande för mötet
Sittande Inger Gustavsson väljs till ordföranden för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Sittande Linda Holt väljs till sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två justeringsmän samt erforderligt antal rösträknare
Peter Arlekrans, Kungsängen och Roland Bexander, Fiskgjusen väljs till justeringsmän och
tillika rösträknare.
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§ 7 Behandling av ÖSBF:s verksamhetsberättelse
Rubrikerna läses.
SM tecken för Fiskgjusen har lagts till efter utskick. Skall läggas till verksamhetsberättelsen.
DM jakt och fält saknas och skall läggas till har missats då de inte fanns i resultatdatabasen.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna med dessa justeringar.

§ 8 Behandling av ÖSBF:s förvaltningsberättelse
Inger drar förvaltningsberättelsen. Det har gjorts en del satsning på det digitala som datorer
och kanon under året.
Förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse
Anders Ek läser upp revisorernas berättelse.
Revisorn tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 11 Val av ordförande för Östra Svealands BF (1 år)
Kenth Bergström väljs på nyval på 1 år enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av tre styrelseledamöter för Östra Svealands BF (2 år)
Terje Gunnes, Omval
Petra Gingborn, Nyval
Kaarina Saaviluoto, Nyval
Linda Holt, Isaa Sand och Arent Grape har ett år kvar.

§ 13 Val av revisor och revisorsuppleant (1 år)
Anders Ek väljs som omval på 1 år enligt valberedningens förslag.
Carita Danielsson suppleant väljs som omval på 1 år enligt valberedningens förslag.
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§ 14 Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen (1 år)
Omval av Torsten Åkerblom.
Torsten väljs som ordförande för valberedningen.
Inga fler namn kommer upp och styrelsen får i uppdrag att besluta om två ledamöter till
valberedningen. Föreningarna får i uppdrag att skicka in förslag till styrelsen.

§ 15 Val av ombud och suppleanter till DF-stämmorna samt ombud till SBF stämma
Linda Holt har varit på stämman för Stockholms Idrottsförbund som redan har ägt rum.
Sörmlands Idrottsförbund har stämma vart annat år och Inger Gustavsson är anmäld och går
även om någon av de nya inte kan åka då det är med kort varsel.
Representanter till SBF stämma i Jönköping blir Inger Gustavsson och Kenth Bergström.

§ 16 Behandling av budget och verksamhetsplan för 2018 samt fastställande av
årsavgift till ÖSBF för 2019
Avgiften beslutas att vara oförändrad på 400 kr för 2019.
Budgeten gås igenom.
Mer verksamhet för funktionshinder efterfrågas. Klubbarna kan också se över vad som står på
deras hemsidor om tex tillgänglighet.
Förtydligande på budgeten av Arent med kostnad för som läggs ut på hemsidan och skickas
ut.
Verksamhetsplanen gås igenom.
Mail utskick till klubbar ger ibland studsar. Styrelsen ber att klubbarna att meddela när de
byter mailadress så att information från distriktet kommer fram.
Vid styrelsemöten åker styrelsen runt till de olika klubbarna. Lägger till alternativ att lägga
mötet centralt och bjuda in klubbar som ligger långt bort.
Det efterfrågas banläggarkurs, Terje Gunnes tillfrågas om han kan hålla en.
Distriktsrekord diplom och resultatlistor och rekordlistor måste stötas på så att de kommer ut.
DM medaljer har ibland saknats.
Det noteras en nedgång av pristagare i 7an i år. En del kan tycka att de vanliga tävlingarna är
för långa.

Budget och verksamhetsplan läggs till handlingarna.

§ 17 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner till ÖSBF årsmöte har kommit in.
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§ 18 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga hänskjutna frågor finns.

§ 19 Kandidater till SBF:s styrelse.
Valberedningens förslag till SBF styrelse är:
Bo Palm, omval 1 år
Carina Olsson 2 år Nyval
Magnus Carlsson 2 år omval
Jessica Larsson
Ann-Sofie Wredendal, omval 1 år
Regelkommittén:
Inger Gustavsson, omval
Adjungering av Kurt som står med i valberedningens rapport skall inte stämman besluta om
utan styrelsen.
Regelkommitté Beridet:
Anders O Jönsson 2 år
Linnea Beijer 1 år
Bestraffningsnämnd:
Lena Kristoffersson
Berryl Alvehäll
Leif Malm
Peter Holt, Suppleant
Alva Olsson, Suppleant
Valberedningen föreslår alla tre ordinarie som ledamöter i två år de skall var en ordförande
som skall vara på ett år och en av de andra skall vara på ett år för att gå omlott
Förtroendevald Revisor:
Bengt Idén
Roine Knutsson
Vem är ordinarie och vem är suppleant? Det står inte i förslaget. Tas med till stämman.
Inga övriga kandidater lyfts fram från ÖSBF.

§ 19 Behandling av SBF:s propositioner.
En genomgång av ÖSBF styrelses kommentarer och årsmötets beslut till motionerna.
Propositioner till stämman:
1 Stadgeändring bok 1 §22
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet Bifall. Tillägg för bestraffningsnämnden
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2 Klädes vid prisutdelning
Styrelsens förslag: Bifalles.
Mötet Bifall. Förtydligande att det gäller dem som mottar priser.

3 Engångslicens.
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet: Bifall
4 Protesttider.
Styrelsen förslag: Bifalles
Mötet: Bifall
5 Förtydligande medaljutdelning JSM
Styrelsens förslag: Bifalles
1. Bifalles
2. Bifalles
3. Bifalles
Lag eller klubblag, ta med formuleringsfråga till stämman.
6 Klubblagstävling
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet: Bifall
7 Dela upp skogsrond vid DM
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet: Bifall
Motioner till SBF stämman:
8 Fler skall få skjuta matcher på senior SM
Styrelsens förslag: Avstyrkes
Mötet: Avstyrkes
9 Utökad demokrati inom SBF
Styrelsens förslag: Avstyrkes
Mötet: Avstyrkes
10. Begränsa pillängden för lb och I
Styrelsens förslag: Avstyrkes
Mötet: Avstyrkes
11. Inför träpil för alla skogsgrenar för lb.
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet: Avstyrkes
12. Utveckling av tävlingskalendern
Styrelsen förslag: Bifalles då de håller på
Mötet: Går på SBF styrelsens förslag
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13. Utbildningskalender
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet: Bifall
14. Tidsändring jaktskytte
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet:Bifall
15. 50 klass compound röd påle Jakt och fält.
Styrelsens förslag: Bifalles finns redan i 3D
Mötet: Bifall
16. 50 klass avstånd tavla ute.
Styrelsens förslag: Bifall
Mötet: Bifall
17. Belysningsrekommendationer
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet: Bifall
18. Ändra beteckningar i klasserna så att de stämmer med IANSEO dvs byta våra.
Styrelsens förslag: Bifalles
Mötet: Avstyrkes
19. Tävlingssanktioner för kvällstävling skall vara lägre
Styrelsens förslag: Avstyrkes
Mötet: Bifall
20. Tapetstorlekar för 21 klass inomhus.
Går inte att få in två 80 tavlor på befintlig storlek på buttar.
Styrelsens förslag: Avstyrkes
Mötet: Avstyrkes
21. Sanktionsavgift SM
Styrelsens förslag: Avstyrkes
Mötet: Avstyrkes
22. DM helg
Styrelsens förslag: Avstyrkes
Mötet: Avstyrkes
23. Anpassa röstlängd
Styrelsens förslag: Tillstyrkes.
Mötet: Bifall
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§ 20 Avslutning
Inger avslutar mötet och lämnar över klubban till den nya ordföranden Kenth.
Som avslutning sker även prisutdelningar och avtackningar.
Klassikermärken delas ut till klubbarna.
7:an priserna delas ut till klubbarna.
Kamratskapspriset delas ut till årets pristagare Helen Westin, Huddinge BSK för henne
engagemang i klubben.
Inger Gustavsson avtackas efter 16 år i styrelsen.
Lars Höök tackas av efter 4 år i styrelsen.
Vegard Höölas tackas för sitt arbete i ungdomsgruppen.

Sekreterare

Ordföranden

Linda Holt

Inger Gustavsson

Justeringsmän

Peter Arlekrans

Roland Bexander
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