Östergötlands Bågskytteförbund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 2004-02-12 hemma hos Lilian Andersson.
Närvarande: Kjell-Åke Carlson, Rune Persson, Jan-Ove Johansson,
Karl Göran Eklundh, Sven Häll, och Lilian Andersson.
Lämnat förhinder: Carl Andersson

Ordförande Kjell-Åke Carlson hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 03:82
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 03:83
Dagordning

Beslutades att godkänna styrelsemötesprotokoll från den 21/11-2003

§ 03:84
Föregående
protokoll

Inkommande skrivelser:

§ 03:85
Skrivelser
o. rapporter

•
•
•
•
•
•

Tack kort från Heders Ordf. Bo Andersson för uppvaktning på
hans 70 års dag.
Handslaget ÖIF
Inbjudan till Distriktsidrottsfourm ÖIF
Östergötlands Idrottshistoriska sällskap.
Inbjudan till Regionskonferens i Örebro/SBF.
Ett antal mail.

•
•
•
•

Resultatlistor
Handelsbanken Cup i Tranås.
Munktellträffen i Eskilstuna.
Djäknepilen Strängnäs.
Thomaspilen.

Utgående skrivelser:
•
•
•
•
•
•

Protokoll från 2003-11-12
Vidarebefordrat mail som kommit in.
Klassikern 2003 beställd.
Vidarebefordrat inbjudan till Regionskonferensen i Örebro.
Förfrågan till klubbarna om förslag till Östgötauren/Stipendium
kandidat.
Förfrågan till klubbar om medlemsstatistik, tävlingsstatik.

Rapporter:
• ÖIF:s Distriktsidrottsforum inställt på grund av för få anmälda.

ÖBSF hade anmält två st.

Kassa:
Postgiro:
Bank:
Nuvarande behållning:

2 600
8 100
57 200
67 900

§ 03:86
Ekonomi

Beslutade att godkänna följande distriktsrekord
Fanns inga att behandla

§ 03:87
D-rekord och
statistik

ÖBSF godkänner Östgötarekord som inskickas till ÖBSF senast 21
dagar efter tävling. Vi följer samma regler som SBF.
Det är varje skytts eget ansvar att anmäla Östgötarekord.
§ 03:88
Domarutbildning:
Nya domare : Tisdagen den 22/4 Vidingsjö Onsdagen den 28/4 Mjölby och Utbildning
Onsdagen den 12/5-2004 i Vidingsjö. OBS att det är tre kvällar för nybörjare funktionärer
och man ska gå samtliga kvällar.
Förlängning av domarlicens: Onsdagen den 26/5 i Vidingsjö.
Steg 2 utbildning under hösten.
Östgötagruppen har träff i Norrköping lördagen den 28/2. Ett läger är
planerat lördagen – söndagen den 5-6/6 i Mjölby. Övriga läger/träffar
planeras, rapport senare.

§ 03:89
Utbildning
tränare och
skyttar

Karl-Göran Eklundh planerar en bågskytteträff för bågskytteungdomar
och deras tränare till lördagen den 4/9 i Motala.

§ 03:90
Ungdom

•
•

Tävlingskalendern för 2004 skickas ut till samtliga.
I Östgötatouren är nu inplanerat 4 st. tävlingar. Finns intresse
från någon klubb att arrangera ytterligare någon tävling, så
kontakta Lilian Andersson.

§ 03:91
Tävlingsverksamhet

•

Utkast till Verksamhetsberättelsenför 2003 gicks igenom. Det
saknas fortfarande rapporter från flera klubbar.
Årsmötet lördagen den 20/3 KL. 16.00 i Finspång, kort
information sen årsmötet.
Tidskriften bågskytten. ÖBSF beslutade att ej prenumerera på
tidskriften bågskytten. Vi finner inte något behov att SDF:et ska
ha ett ex.
Regler för Östgötatouren läggs ut på nätet.
Målen för ÖBSF gicks igenom och skrivs in i
verksamhetsberättelsen.
Kjell-Åke Carlson representerar ÖBSF, på SBF Regions
konferensen i Örebro 21/3.
DM vilka regler följer vi, när det är mindre än 4 skyttar i en
klass. Detta tas upp och diskuteras vid informationsmötet innan
årsmötet.

§ 03:92
Övriga frågor

•
•
•
•
•
•

•
•

Vem har plaketterna till LM? Rune Persson tar kontakt med
Gunnar Westlund och återkommer i ärendet hur vi ska förfara
vid beställning av dessa.
Klassikern är beställd. Lilian kontaktar Gullimar om vi kan få
dem, så utdelning kan ske på årsmötet.

Uppdatera: Förteckning över Östergötlands Bågskytteförbunds
materiel. Kjell-Åke Carlson.
Rune kontaktar Carl så vi får hit de saker som han har.

§ 03:93
Punkter för
uppföljning

Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum Lördagen den 20/3-2004 i
Finspång. Konstituerande möte direkt efter årsmötet.
Denna paragraf är samtidigt kallelse till nästa möte.

§ 03:94
Nästa möte
Styrelse

Årsmöte Lördagen den 20/3-2004.

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat.

_____________________
Lilian Andersson
sekreterare

______________________
Kjell-Åke Carlson
ordförande

§ 03:95
Avslutning

