Östergötlands Bågskytteförbund

Protokoll fört vid styrelsemöte den 2006-02-02 hemma hos Lilian Andersson
Närvarande: Karl Göran Eklundh, Jan-Ove Johansson, Kjell-Åke
Carlson, Mikael Ågerup och Lilian Andersson.
Lämnat förhinder: Rune Persson,Sven Häll och Per Wikingsson

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

§ 05:83
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 05:84
Dagordning

Beslutades att godkänna styrelsemötesprotokoll från den 19/12 -2005

§ 05:85
Föregående
protokoll

Inkommande skrivelser:

§ 05:86
Skrivelser
o. rapporter

•
•

Ljungsbro Bågskyttebklubb
Ett antal mail

Utgående skrivelser:
•
•

Föregående Protokoll
Vidarebefordrat mail.

Rapporter:
• Fanns inget att rapportera.

Kassa:
Postgiro:
Bank:
Nuvarande behållning:

3 200
3 200
65 200
71 600

§ 05:87
Ekonomi

Beslutades att godkänna följande distriktsrekord:
Fita 18 m HF 19 Per Bengtsson Linköpings BSK
Fita 12 pil 118 poäng 20061021

§ 05:88
D-rekord och
statistik

Fita 18 m DLB Catarina Johansson Rejmyre BSK
Fita 60 pil 509 poäng 20061021
Fita 18 m DLB Catarina Johansson Rejmyre BSK
Fita 12 pil 103 poäng 20061021
Fita 18 m LB Catarina Johansson Rejmyre BSK
Fita 12 pil 103 poäng 20061021
ÖBSF:s styrelse behandlar rekordanmälningar för Östgötarekord, som
skickats till ÖBSF senast 21 dagar efter att tävlingen genomförts. Det är
rekordsättande skytts eget ansvar att tillse och bevaka att anmälan om
Östgötarekord skickas in.

Fanns inget att rapportera

Samtliga klubbar har fått påminnelse om att nominera skyttar till
Östgötagruppen.

§ 05:89
Utbildning
funktionärer
§ 05:90
Utbildning
tränare och
skyttar

Fanns inget att rapportera.

§ 05:91
Ungdom

Per Wikingsson har meddelat förhinder att komma på mötet.
Östgötakalendern har skickats över till styrelsen innan mötet.
Kalendern gicks igenom och en del frågetecken finns.
Mikael Ågerup kontaktar Per angående Rejmyres tävlingar.
Lilian fick sen i uppdrag att samla in information och efter justeringar
meddela detta till Per så vi kan få ut en kalender inom 14 dagar.

§ 05:92
Tävlingsverks
amhet

•

§ 05:93
Punkter för
uppföljning

•
•

Karl-Göran undersöker frågan om nya buttar.

Ljungsbro BSK har meddelat att de lägger ner sin verksamhet.
Mjölby BS har meddelat att de inte kan arrangera Ekenäs i år, det
är en fredag och arbetsdag. Jan-Ove Johansson fick i uppdrag att
ringa runt till daglediga skyttar och se om de kan ställa upp.

§ 05:94
Övriga frågor

•

•
•

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.
Linköpings BSK och Åtvidabergs BSK har inte lämnat in uppgifter.
Trots påminnelse.
I årets verksamhet kommer det stå uppgift saknas på de klubbar
som inte lämnat in.
Mikael Ågerup kontaktar Söderköping.
Kjell-Åke Carlson tar kontakt med Aarne Hautamäkki så vi får in
vandringspriset för årets skytt.

Beslutades att nästa möte är Informationsmöte 18/3 kl. 10.00 på
SpisRosen.
Årsmötet 18/3-2006 start kl. 13.30 på SpisRosen.

§ 05:95
Nästa möte

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter
mötet avslutat.

§ 05:96
Avslutning

_____________________

______________________

Lilian Andersson
sekreterare

Kjell-Åke Carlson
ordförande

