Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 10 April 2008 på Spisrosen i Norrköping
Närvarande: Mikael Ågerup, Per Wikingsson, Christer Elmhammar, Hannes Krusell,
Benny Norr, Johan Lifvergren, Reneé Modigh, Jessica Ekblad Och Fredrik Sahlin
Lämnat förhinder:
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 08:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 08:14
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2008-02-02.

§ 08:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 08:16
Bordlagda
frågor

Inkomna skrivelser:
• Svenska Motionsdagen
• Resultatlista Junior SM, Eskilstuna
• SDF Anslag
• Inbjudan SBF Stämma
• Inbjudan SISU/ÖIF Årsmöte
• Diplom för svenska rekord
• Sponsorer till handikapplandslag
• Formulär från SBF

§ 08:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
•
Inga
Jessica har inte tagit över från Jan-Ove ännu p.g.a. att dom inte fått
Årsmötesprotokoll & Konstituerande protokoll.

§ 08:18
Ekonomi

Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:

§ 08:19
Distriktsrekord
& Statistik

FITA 18m, HK19, Daniel Ivarsson, Motala BSK
FITA 36 pilar 18m K/S/F, 323 poäng, 2008-02-24
FITA 18m, DLB, Catarina Johansson, Rejmyre BSK
FITA 60 pilar 18m/60cm, 510 poäng, 2008-03-01
FITA 18m, LB16, Liam Griffin, Motala BSK
FITA 60 pilar 18m/60cm, 333 poäng, 2008-03-01
FITA 18m, DF19, Elin Kättström, Finspångs BSK
FITA 36 pilar 18m K/S/F, 338 poäng, 2008-03-16

FITA 12m, DK13, Yrsa Lifvergren, IK Österviking
FITA 12 pilar, 95 poäng, 2008-04-06
FITA 12m, DF13, Rebecca Jonsson, Mjölby BS
FITA 12 pilar, 109 poäng, 2008-04-06
FITA 18m, DK16, Ida Larsson, Finspångs BSK
FITA 12 pilar, 65 poäng, 2008-04-06
FITA 18m, HF16, Jesper Adolfsson, Finspångs BSK
FITA 12 pilar, 102 poäng, 2008-04-06
FITA 18m, LB Lag, Catharina Johansson, Rejmyre BSK, 463 poäng
Kenneth Johansson, Rejmyre BSK, 497 poäng
Mikael Ågerup, Rejmyre BSK, 465 poäng
FITA 180 pilar 18m/60cm, 1425 poäng, 2008-03-15
•
•
•
•

Ett svar till anmälan av rekord ska skickas till rekordanmälaren.
Vi ska skriva på hemsidan hur det går till med rekordanmälan
(kvittens m.m.)
Styrelsen skall behandla rekord som har anmälts fram till aktuellt
styrelsemöte
Vidare upptäcktes att två lagrekord har fel avstånd i listan ”FITA 18
och 12 meter”:
Ska vara
DF13
180 pil 12m/40cm
DK13
180 pil 12m/40cm

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.
•

•
•
•
•

•
•

Christer har pratat med SISU om kursen för Klubben Online. Dom
kunde ha det i Biblioteket i Linköping för en kostnad av 100kr st.
Datum ej bestämt. Om priset berodde på svårigheten att få en lokal
så kunde Johan Lifvergren hålla med lokaler. Christer ska prata med
SISU.
Östergötland har fått en till nationell domare, Kenneth Johansson.
Domarutbildningen ska genomföras så fort som möjligt, Lokal och
ledare ska fixas.
Reneé har satt ihop ett inventeringsdokument för att inventera vilket
behov av utbildningar som finns i distriktet. Det skall skickas ut till
klubbarna.
Steg 0 material (finns ca 200) men det kan behövas mera med tanke
på Riddarspelen I Ekenäs och Stadium Sports Camp så det ska
beställas hem flera.

§ 08:20
Utbildning

ÖBSF´s Stadgar finns nu på hemsidan.
Nya Klubben Online Förbund kommer förhoppningsvis igång under
våren.

§ 08:21
ÖBSF´s
Hemsida

•
•

•
•
•
•
•
•

§ 08:22
Nästa Östgötagrupps läger är den 28-29 juni i samband med
Ungdom
Vikingafejden i Bottna.
Rapporterna som finns från lägren upplevs positiva men det
efterlystes mer bas uppgifter (Deltagar Antal m.m.) Detta
skulle kunna införas som en nyhet på ÖBSF-sidan direkt efter
att läger har genomförts.
Reneé & Johan berättade lite om hur det gick för ungdomarna på
Junior SM i Eskilstuna.
Ett läger hos Huskvarna BK är under planering.
Ungdomsläger tillsammans med deltagarna i ÖG-Gruppen som förra året.
Årets Östgötatour har startat med Påskägget i Motala. Då brons
medaljerna tog slut måste dom kompletteras.
Det diskuterades hur man skulle få ekonomin i Östgötatouren att
räcka till. Till nästa år ska vi kolla upp kostnaden på priser och kolla
på vad för priser som ska delas ut på finalen.

§ 08:23
Tävlingsverksamhet

Johan Lifvergren övertog kassan m.m. för Östgötatouren.
•

•
•
•

•

Stadium Sports Camp
o Fredrik har varit på möte om Stadium Sports Camp där han fick
lite information. Schemat är inte klart ännu men veckorna 28-29
är bågskyttet planerat. BK Friskyttarna har tagit på sig att
ansvara för genomförandet. Det ekonomiska stöd som
BK Friskyttarna kan erhålla via Idrottslyftet skall tillfalla klubben.
Får BK Friskyttarna ändå problem med genomförandet
utlovades stöd ifrån distriktets klubbar.
o Vi får inte använda Jakt eller 3D figurer.
o Dom ville gärna att någon känd bågskytt skulle kunna vara
där, Vi ska se efter som det är möjligt
o Stadium Sports Camp har gruppledare men dom efterlyser fler
tjejer.
o Onsdagen den 14 maj är det möte igen, Renée (BK
Friskyttarna) skall närvara vid detta möte.
Det diskuterades om det fanns någon beredskap från ÖBSF att
hjälpa igång om det är nya klubbar som vill starta upp i länet.
Söderköpingsgästabud. Diskuterades om det kan vara något för
ÖBSF att försöka ha igång som Riddarspelen i Ekenäs.
Per har hittar några småfel i DM bilagorna till
Verksamhetsberättelsen.
o Stina Rahm var ensam i sin klass och skall tas bort.
o Arne Hautamäki, HK50 skall stå Arne Velin
Det diskuterades hur klubbarna ska redovisa sin statistik över
tävlingsstarter. Gamla protokoll ska kollas igenom och se om det
finns något angivet. Annars ska det upprättas ett regelverk så det
blir lika för alla klubbar

§ 08:24
Övriga frågor

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum torsdagen den 12 juni, kl.
18:30 i Åtvidabergs klubbstuga.

§ 08:25
Nästa möte

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

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

§ 08:26
Avslutning

