Östergötlands Bågskytteförbund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 2005-04-21 hemma hos Kjell-Åke Carlson
Närvarande: Kjell-Åke Carlson, Rune Persson, Karl Göran Eklundh,
Jan-Ove Johansson, Lilian Andersson, Sven Häll och Erik Larsson
Lämnat förhinder: Per Wikingsson, Mikael Ågerup
På mötet deltog även Therese Andersson och Rikard Andersson /
Östgötagruppen

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

§ 05:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 05:14
Dagordning

Beslutades att godkänna styrelsemötesprotokoll från den 5/2-2005

§ 05:15
Föregående
protokoll

Inkommande skrivelser:

§ 05:16
Skrivelser
o. rapporter

•

Verksamhetsberättelse från BK Friskyttarna, Finspångs BSK,
Rejmyre BSK, Mjölby BSK.

Resultatlistor
• Ett antal per mail

Utgående skrivelser:
•
•
•
•

Protokoll
Vidarebefordrat mail som kommit in.
Skickat DF papper till SBF ( styrelsens sammansättning, kurs
och läger, DM).
Anmälan till SBF:s stämma

Rapporter:
• Fanns inget att rapportera.

Kassa:
Postgiro:
Bank:
Nuvarande behållning:

1 300
4 700
57 800
63 800

§ 05:17
Ekonomi

Beslutades att godkänna följande distriktsrekord:
Fita 18m DF19 Elin Kättström Finspångs BSK
Fita 60 pilar 18 m final 580 poäng 20050402

§ 05:18
D-rekord och
statistik

Fita 18m DF19 Elin Kättström Finspångs BSK
Fita 18 pilar 18 m final 172 poäng 20050325
Fita 18m HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
Fita 12 pilar 18 m final 116 poäng 20050306
ÖBSF:s styrelse behandlar rekordanmälningar för Östgötarekord, som
skickats till ÖBSF senast 21 dagar efter att tävlingen genomförts. Vi följer
samma regler som SBF tillämpar för rekordanmälan. Det är rekordsättande
skytts egna ansvar att tillse och bevaka att anmälan om Östgötarekord
skickas in.

Utbildningen för nya domare har genomförts.
Utbildning för förnyelse av domarkort är genomförd den 20/4 och ytterligare
en kurs för de som inte kunde vara med vid den här träffen kommer.

§ 05:19
Utbildning
funktionärer

Östgötagruppen har haft läger i Finspång.
Östgötagruppen diskuterades och styrelsen beslutade att Therese
Andersson är ansvarig för gruppen. Rikard ansvarar för att alla papper till
Sisu sköts. Klubbarna ska ”Nominera” skyttar till Östgötagruppen,
uttagningen sker sedan av Östgötagruppen.
Gruppen planerar att ha ett övernattningsläger och ett antal endagarsträffar
per år.

§ 05:20
Utbildning
tränare och
skyttar

Karl Göran Eklundh planerar ett läger med övernattning 27-28/8. Inbjudan
kommer.

§ 05:21
Ungdom

Östgötatouren rullar på.
Datum för DM tavla ute har ej fastställts. ( Linköping)

§ 05:22
Tävlingsverksamhet

•

§ 05:23
Punkter för
uppföljning

•
•

På höstmötet fanns ett önskemål att genomföra en tjejträff.
Lilian Andersson utsågs som ansvarig av styrelsen att ordna en träff
under våren 2005. Det är få klubbar som lämnat in namn. Träffen
kommer ev. att bli till hösten.
SM 2006. Beslutade att ansöka om Senior SM Tavla 2006 22-23
eller 29-30 juli. Kjell Åke Carlson skickar in ansökan.
Hur blir det med Ekenäs 2005 nu när Annandag pingst faller bort.
Lilian Andersson har kontaktat Richard Sundling men ej fått svar.

•

Stadium Sports Camp som genomförs även i år i Norrköping har
lämnat förfrågan om det finns några som kan ha instruktion 1
gång/vecka under 4 veckor? Erik Larsson fick i uppdrag att
undersöka om det finns några intresserade. Lilian Andersson
undersöker med BK Friskyttarna om ev. hyra av Butt.

•

Det finns flera klubbar som ställt frågan om att köpa Buttar. KarlGöran Eklundh forts. undersöka möjligheterna

§ 05:24
Övriga frågor

Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum 1/6 kl 18.30 Telefonmöte
Information kommer.
Denna paragraf är samtidigt kallelse till nästa möte.

§ 05:25
Nästa möte

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter
mötet avslutat.

§ 05:26
Avslutning

_____________________

______________________

Lilian Andersson
sekreterare

Kjell-Åke Carlson
ordförande

