Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört vid styrelsemöte 2006-12-07 i Finspång BSK:s klubbstuga.
Närvarande: Kjell-Åke Carlsson, Jan-Ove Johansson, Rune Persson, Karl-Göran Eklund, John
Larsson, Per Wikingsson och Fredrik Sahlin
Lämnat förhinder: Mikael Ågerup och Sven Häll
Ordförande Kjell-Åke Carlsson hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 06:69
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 06:70
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2006-10-12.

§ 06:71
Föregående
protokoll

Inkommande skrivelser:
• Östgötaidrotten – Guldklubbens ungdomsstipendier 2006
• Resultatlista – Eskilstuna
• Idrottens hus
• Minnesanteckningar från ordförandekonferensen
• Diverse e-post

§ 06:72
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Diverse e-post vidarebefordrad
• Styrelseprotokoll
Rapporter:
• 12-metern i Finspång är genomförd. Tävlingen hade 33 st
anmälda skyttar, vilket är full startlinje. Samtliga skyttar var
från Östgöta-klubbar.
Kassa:
Bankgiro:
Bank:
Nuvarande behållning:

16 000
14 100
50 200
80 300

§ 06:73
Ekonomi

OBS! – Postgirokontot är nu avslutat
Inga rekordnoteringar har inkommit.
ÖBSF:s styrelse behandlar rekordanmälningar för
Östgötarekord, som skickats till ÖBSF senast 21 dagar efter
att tävlingen genomförts. Det är rekordsättande skytts egna
ansvar att tillse och bevaka att anmälan om Östgötarekord
skickas in.

§ 06:74
D-rekord &
Statistik

Inget inplanerat ännu. Rune hör med Berryl ang. domarkurs i vår.

•
•

Östgötagruppen – Rapport från årets träffar finns på
hemsidan.
Planer finns att arrangera en Steg-1-kurs i vår, möjligtvis
kan en steg-2-kurs också bli av.

§ 06:75
Utbildning
funktionärer
§ 06:76
Utbildning
tränare &
skyttar

Ungdomsläger genomfört – Rapport läggs ut på hemsidan

§ 06:77
Ungdom

Östgötakalendern diskuterades. Per kontaktar berörda klubbar för att
låsa datum. Målet finns att ha kalendern klar att presentera till
årsskiftet.

§ 06:78
Tävlingsverksamhet

Inga

§ 06:79
Punkter för
uppföljning

Verksamhetsberättelse
- Dags att skriva rapport om sitt ansvarsområde.
- Statistikförfrågan till klubbarna ska skickas ut.

§ 06:80
Övriga frågor

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum den 8 februari kl.18.30
hemma hos Rune Persson i Mantorp.

§ 06:81
Nästa möte

Denna paragraf är samtidigt kallelse till nästa möte.
Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter
mötet avslutat.

Fredrik Sahlin
Sekreterare

Kjell-Åke Carlson
Ordförande

§ 06:82
Avslutning

