Minnesanteckningar från Östergötlands Bågskytteförbunds höstmöte 11 november 2006
Närvarande: Kerstin Kättström Finspångs BSK, Olle Ericson Finspångs BSK, Kenneth
Andersson BK Friskyttarna, Niklas Velin BK Friskyttarna, Arne Welin IK
Österviking, Hans Krusell Motala BSK, Sören Wikingsson Åtvidabergs BK,
Christer Elmhammar Mjölby BS, Tommy Johansson Mjölby BS, Rikard
Dylander Motala BSK, Renée Modigh BK Friskyttarna.
Närvarande från styrelsen: Kjell-Åker Carlson Finspång, Fredrik Sahlin Linköpings BSK,
Jan-Ove Johansson Motal BSK, Per Wikingsson Åtvidabergs BK,
John Larsson Finspångs BSK, Sven Häll Mjölby BS, Rune Persson
Mjölby BS, Mikael Ågerup Rejmyre BSK.

SBF:s Jämstäldhetsarbete
Bo Palm från SBF:s styrelse höll föredrag om jämställdhetsarbetet inom SBF, men också om
hur SBF får pengar.
Om vi inte får in två eller tre kvinnor i SBF:s styrelse vid nästa årsmöte kommer förbundet
få mindre pengar från RF.
Det är också viktigt att alla klubbar rapporterar in LOK-stöd och använder sig av SISU,
eftersom detta också är bidragsgrundande i stödet från RF.

SM 2006
Tavel-SM 2006 i Motala som ÖBSF arrangerade behandlades.
Positivt: Väl genomförd tävling
Funktionärsmötet onsdagen innan tävling
Alla närvarande jobbade väldigt bra.
Negativt: Sen planering, mycket gjordes i sista stund
Förhandsbokning av matlådor hade kunnat ge mer vinst i cafeterian.
SM-avslut: SM gjorde en vinst på ca 7500 kronor, överenskommelsen var att ÖBSF får tio
procent av vinsten och att resten går till deltagande klubbar vilket ger ÖBSF ca
750 kr och klubbarna ca 800 kr var.

Ordförande- och tränarkonferens
Mikael Ågerup rapporterade från ordförande- och tränarkonferensen i Eskilstuna.
Handslaget
För ett mer utförligt projekt kan man få 10.000 kr.
LOK-stöd
Kom ihåg att sök, det är anslagsgrundande för SBF.
Valberedning
Fyra av nio i SBF:s styrelse stannar
Skicka in förslag till ÖBSF senast 1 december
Distrikt

Proposition har inkommit om att göra tre distrikt till två i norrland, vilket har startat en
diskussion om omfördelningar även i andra distrikt.
Svenska Mästerskapet
30-pilsronden skall tas bort från andra dagen på inne-SM.
Lagtävlingen utomhus görs om för att passa FITA:s regler.
Stipulationsmärken
Vi uppmanas att söka dessa

Utbildning
Domare
Det ska kollas vad intresset är för en förnyelsekurs samt en kurs för nya domare.
Stegutbildningar
Det verkar finnas intresse, styrelsen jobbar vidare på en kurs till våren.
Styrelseutbildningar
Styrelsen utforskar vad som finns.

DM, Ekenäs 2007
Nya turordningslistor finns och läggs ut på hemsidan.
Vi ska utforska om det går att ha två buttar som alltid står på Ekenäs, så behöver varje klubb
bara ta med sina egna bågar.

Valberedning
Många i ÖBSF:s styrelse avgår, skicka in förslag till Berryl Arvehell. Personerna behöver
INTE vara tillfrågade.

Övrigt
Östgötagruppen:
Ledargruppen för gruppen kommer att bestå, men med den förändringen att Renée tar över
huvudansvaret istället för Rickard.

Minnesanteckningar förda av Fredrik Sahlin

