Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört vid styrelsemöte 2008-02-02 på Sätravallen.
Närvarande: Mikael Ågerup, Jan-Ove Johansson, Fredrik Sahlin, Christer Elmhammar,
Hannes Krusell och Renée Modigh.
Anmält förhinder: Benny Norr, Christer Epparn och Per Wikingsson.

Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 07:83
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 07:84
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2007-12-07.

§ 07:85
Föregående
protokoll

Inkomna skrivelser:
• SBF-protokoll
• Inbjudan till Nationell domarutbildning
• Yngre Junior-Cupen framflyttad
• Diverse tävlingsresultat
• Diverse e-post

§ 07:86
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
•
Inga
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
Nuvarande behållning:

2 900
2 300
53 000
58 200

Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:
FITA 18m HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 60 pilar 18m 581 poäng 2007-12-08
FITA 18m HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 36 pilar 18m K/S/F 344 poäng 2007-12-08
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.

§ 07:87
Ekonomi

§ 07:88
Distriktsrekord
& Statistik

•
•
•
•

•

Tyvärr blev både Steg-kurserna och domarutbildningen inställda
p.g.a. för få anmälningar.
En nydomarutbildning och vidareutbildning kommer ändå bli av
under våren.
Nya Klubben Online-utbildning planeras under våren.
Nationella domarutbildningen diskuterades. Det bör i ÖBSF finnas
två nationella domare som kan dela på ansvaret att utbilda nya
domare. Utbildningen för dessa står ÖBSF för under förutsättning
att de ställer upp på att utbilda nya domare.
Sätt att försöka få till en utbildningshelg till hösten diskuterades i
stället.

§ 07:89
Utbildning

Rekrytering till Östgötagruppen är gjord, sammanlagt finns nu tretton
skyttar i gruppen samt sju så kallade gästskyttar som bjuds in under året
när utrymme finns. Lägerdatumen för året är i princip spikade.

§ 07:90
Ungdom

•
•

§ 07:91
Tävlingsverksamhet

Första delen av YJ-Cupen genomförd med tretton deltagare.
Just nu finns fyra tävlingar klara för Östgötatouren. Beslut från
Åtvidaberg är på gång med beslut om en femte deltagare. Första
tävlingen är Påskägget i Motala i mars. Reglerna diskuterades
också.

Inga

§ 07:92
Punkter för
uppföljning

•
•

§ 07:93
Övriga frågor

•
•

Stadium Sports Camp
Årsmöte och vårmöte blir 29 mars 2008 på Spisrosen i Norrköping.
Kallelse skickas ut snarast.
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, budget,
verksamhetsplan, etc. diskuterades.
Distriktsidrottsforum: Jan-Ove åker, ett andra namn är inte klart än
då ingen av de närvarande hade möjlighet att åka.

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum den 29 mars i samband med
årsmötet.

§ 07:94
Nästa möte

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

Fredrik Sahlin
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

§ 07:95
Avslutning

