Minnesanteckningar förda vid Östergötlands Bågskytteförbunds höstmöte
Lördagen den 12 november 2005 i SpisRosen i Norrköping
Närvarande: Kerstin Kättström Finspång, Gunilla Rydell Motala,
Kenneth Andersson BK Friskyttarna, Niklas Velin BK
Friskyttarna, Berryl Arvehell BK Friskyttarna, Rikard Dylander
Mjölby, Christer Elmhammar Mjölby, Arne Welin IK Österviking,
Erik Lifvergren, IK Österviking, Johan Lifvergren IK Österviking,
Tobias Heineze Rejmyre
Styrelsen: Kjell-Åke Carlson, Jan-Ove Johansson, Rune Persson,
Sven Häll, Karl-Göran Eklundh, Per Wikingsson och Lilian
Andersson, Mikael Ågerup
Personer som är understrukna har rösträtt från sin klubb.
SBF Stämman

En extra SBF stämma äger rum lördag den 19/11 angående motion
40-klasserna och 60-klasserna. De alternativ som finns är
Västkustens Bågskytteförbund och Östra Svealans
Bågskytteförbund föreslår
Att 60-klassen återinförs med samma regler som gällde innan
förbundsmötet biföll Västkustens Bågskytteförbunds motion nr 1
Att förändringen träder i kraft omedelbart efter förbundsstämmans
bifall till motionen.

Skånes Bågskytteförbund föreslår
Att Västkustens motion nummer 1 antagen vid ordinarie SBFstämma 2005 rivs upp.
Svenska Bågskytteförbundets styrelse föreslår
Att 40-klasserna och 60-klasserna återinförs med samma regler
som gällde innan den 1/10 2005
Att förändringen träder i kraft den 1/1 2006.
ÖBSF beslutade

Samtliga klubbar röstade för att 40 och 60 klasserna återinförs
med samma regler som gällde innan den 1/10 2005.

Uppdrag
Till stämman

ÖBSF:s klubbar gav Kjell-Åke Carlson, Mikael Ågerup och
Karl Göran Eklundh uppdraget vid extra stämman att rösta för
Svenska Bågskytteförbundets styrelseförslag
Att 40-klasserna och 60-klasserna återinförs med samma regler
som gällde innan den 1/10 2005
Att förändringen träder i kraft den 1/1 2006.

Tavel SM 2006
I Motala

Berryl redovisade inför Tavel SM 2006

Ekonomi

Höstmötet beslutade att 10% av vinsten går till ÖBSF resten
fördelas lika på de klubbar som hjälper till med SM.

Följepriser
Blommor

Funktionärs
Utbildning

Höstmötet beslutade att inte ha några följepriser eller blommor,
en summa pengar ska istället sättas in på SBF:s ungdomskonto.
Summan beslutas senare.
De kommer att hållas en separat Domarutbildning/
funktionärsutbildning inför SM 2006.

Tävlingslogga
Dekal

Förslag på Tävlingslogga, dekal ska vara inlämnad till Berryl
senast 31/12-2005. Ev. trycka upp så vi kan sprida dekalen innan
SM som reklam.

Arrangörströja

En snygg arrangörströja ska tas fram ev. redan till SM inomhus så
vi kan bära dem på oss redan där som reklam.

Nummerlapp

Vi diskuterade att ev. ha nummerlapp, ett förslag att de ska stå
SM 2006 på dom. Berryl undersöker detta.

Mat

De som är med och jobbar får så kallade matbiljett.

Vilka klubbar

Samtliga klubbar ska inom en vecka meddela Berryl via mail
antal domare, funktionärer de har som kommer att vara med och
arrangera SM 2006.

Domarutbildning
Förnyelse av licens

Vi har ca 31 st domare som ska förnya sin licens nästa år
Berryl och Rune tittar på datum för en kurs för dessa och
återkommer med datum under veckan.

Nya domare

Utbildning av nya domare kommer att ske 15/3, 29/3 12/4 obs.
samtliga dagar ska man gå.

Ekenäs

Vi vet inte när Ekenäs kommer ha sina riddarspel 2006.
klubbar som står i tur är följande. Mjölby, Finspång, Motala

Valberedningen

Inför nästa årsmöte avgår följande
Ordförande Kjell Åke Carlson
Sekreterare Lilian Andersson
Kassör Jan- Ove Johansson

Nej till 2006
Ställer upp för omval

Klubbarna uppmanas att komma in med förslag.
Touren/DM

Per Wikingsson skickar ut förfrågan till klubbarna ang. Touren
2006 och DM 2006

N3 Sport hemsida

I dag finns BK Friskyttarna, Finspång, Motala, Mjölby på n3
sports hemsida. Rejmyre är på gång. IK Österviking kontaktar n3
sport för lösenord så de också kommer i gång.
Distriktet uppmanar samtliga klubbar att försöka komma i gång
med hemsidan via n3 sport eller göra en länk från sidan till sin
egen hemsida.

Ljungsbro

Har meddelat att de lägger ner sin verksamhet. Kontaktperson från
ÖBSF styrelse är Jan-Ove Johansson

Söderköping

Söderköping har via Mikael Ågerup aviserat att de vill lägga ner
sin verksamhet. Kjell-Åke Carlson kontaktar Tomas och ett ev.
extra Styrelsemöte sker tillsammans med Tomas.

Minnesanteckningar förda av

Lilian Andersson

