Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 12 Juni 2008 hos Sören och Siri Wikingsson i Åtvidaberg
Närvarande: Mikael Ågerup, Per Wikingsson, Christer Elmhammar, Hannes Krusell, Johan
Lifvergren, Reneé Modigh, Jessica Ekblad Och Fredrik Sahlin
Lämnat förhinder: Benny Norr
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 08:27
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 08:28
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2008-04-10

§ 08:29
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 08:30
Bordlagda
frågor

Inkomna skrivelser:
• SBF-Protokoll
• Faktura från Sporrong
• SDF Anslag
• Diverse E-post
• Jan Olofsson´s Bortgång

§ 08:31
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Mikael & Christer har närvarat på Sisu/ÖIF´s Årsmöte
• Fredrik rapporterade att deras skjutlokal har fått klartecken.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
Nuvarande behållning:

1 800
4 700
48 000
54 500

Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:
•

FITA 12m, HK13, Adrian Lovén, Rejmyre BSK
FITA 36 pilar 12m K/S/F, 309 poäng, 2008-04-06

•

FITA 12m, DF13, Rebecca Jonsson, Mjölby BS
FITA 36 pilar 12m K/S/F, 307 poäng, 2008-04-06

•

FITA 18m, HF16, John Sjöqvist, Linköpings BK
FITA 12 pilar 18m, 107 poäng, 2008-04-06

§ 08:32
Ekonomi

§ 08:33
Distriktsrekord
& Statistik

•

FITA 70m/122cm, DF50, Renée Modigh, BK Friskyttarna
FITA 600-Rond, 249 poäng, 2008-05-21
o FITA 40m/80cm, DF50, Renée Modigh, BK Friskyttarna
FITA 600-Rond, 248 poäng, 2008-05-21
o Totalt 600-Rond, DF50, Renée Modigh, BK Friskyttarna
FITA 600-Rond, 497 poäng, 2008-05-21

•

FITA 40m/122cm, HK13, Gustav Karlsson, Motala BSK
FITA 600-Rond, 230 poäng, 2008-05-21
o FITA 20m/80cm, HK13, Gustav Karlsson, Motala BSK
FITA 600-Rond, 257 poäng, 2008-05-21
o Totalt 600-Rond, HK13, Gustav Karlsson, Motala BSK
FITA 600-Rond, 487 poäng, 2008-05-21

•

FITA 70m, HC19, Jens Ericsson, Linköpings BSK
FITA 72 pilar 70m, 675 poäng, 2008-05-31

•

FITA 70m, DC19, Åsa Bohlin, Linköpings BK
FITA 72 pilar 70m, 667 poäng, 2008-05-31

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.
Styrelsen behandlar rekord som har anmälts fram till aktuellt
styrelsemöte.
•
•

•
•
•

En klubben Online utbildning har genomförts i Norrköping den 28
Maj. Det deltog ca 13 personer. Även en badmintonklubb från
Norrköping.
Inventeringslistan för utbildningar har skickats ut och de flesta
klubbar har skickat in dom till Christer. Några saknas dock. Så fort
alla är inne ska de sammanställas och utbildningsbehovet ska ses
igenom. Renée skall även delges svaren för framtida analyser.
En domarutbildning för dom vars licens går ut efter 1 Juli kommer
att hållas. Förmodligen i Mjölby men datum är inte satt. Berryl
Arvehell och Kenneth Johansson håller i den.
Det diskuterades om en Steg 1 kurs. Fredrik Sahin ska kolla datum
när han kan hjälpa till och hålla i den.
Ungdomsledarutbildning – En generell utbildning för alla sporter,
Det diskuterades om det va något som skulle erbjudas till
klubbarna.

§ 08:34
Utbildning

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Hemsidan har varit oredigerbar p.ga ett intrångsförsök hos N3sport.
Sidan är nu uppdaterad med resultatlistor m.m.
Nya hemsidan kan eventuellt bli ett arbetsrum direkt under SBF´s
sida.
Det pratades om hur vi ska få hemsidan lite mer levande (med
bilder från tävlingar m.m)
Johan tog då upp ämnet PUL som styr hur vi får publicera sådana
saker. Fredrik ska kolla upp hur det ligger till med att vi ligger
under SBF´s domän om vi då också har rätten att publicera som
dom.
Per har listor över vilka som har fått stipendier m.m. genom året, Vi
ska publicera det vi har på hemsidan.

§ 08:35
ÖBSF´s
Hemsida

Nästa Östgötagrupps läger är den 28-29 juni i samband med
Vikingafejden i Bottna.
o Det finns inga medledare klara än så länge. Men Johan
undrade om man inte kunde få fler kvinnliga skyttar att hjälpa
till så Jessica tillfrågades på mötet
Det har inte varit någon aktivitet i gruppen sen senaste lägret.
Förutom mejl-kontakt

§ 08:36
Ungdom

En Östgötatourtävling har genomförts sen förra mötet. Det var en
600-Rond i Finspång den 21 Maj.
Vi ska försöka jobba för att det minst ska vara 5st
Östgötatourtävlingar varje år. Detta för att få fler i distriktet att
komma ut och tävla och ha det trevligt.
Fredrik undrade lite allmänt om regler för ÖT-Touren då Linköping
kanske kan arrangera en tävling nästa år.
Johan drog upp frågan, och det diskuterades, om man från distriktet
kunde ge en rekommendation om hur inbjudan till ett DM ska se ut
och styra upp vilka ronder som skjuts. Detta för att förtydliga och
även få fler att delta.
Frågan om en serietävling i distriktet kom upp. Flera klubbar
arrangerar samma tävling som sedan slås ihop efter den sista. Det
diskuterades lite om det men inga beslut togs.

§ 08:37
Tävlingsverksamhet

•

•

Stadium Sports Camp
o Renée har varit på möte för BK Friskyttarnas räkning där dom
pratade om hur det ska genomföras. BK Friskyttarna har en
list över instruktörer klar redan.
o Idrottslyftet som söktes har gått igenom och material har
införskaffats.
o Det har skrivigt brev till bågskytteprofiler där dom har blivigt
tillfrågade om dom vill komma och visa upp sig själva och
sporten.
o Under Stadium Sports Camp ska det skjutas pilbåge på
tisdagar med 2 pass om dagen.
o Renée har skickat material till en film som redan finns men
bågskyttet ska få några minuter i den.
o Mikael Svahn har tillfrågats om det finns affischer att sätta
upp där men inget svar har fåtts.
o Det kommer att delas ut intressekort till ungdomarna som dom
fyller i och skickar till SBF så dom vidarebefordrar det till
närmsta/bästa klubb
Mikael har skickat in en insändare till Bågskytte tidningen angående
SBF´s beslut gällande bågjakt. Denna insändare är som
privatperson.

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum torsdagen den 14 augusti,
kl. 18:30 i Mjölbys klubbstuga.

§ 08:38
Övriga frågor

§ 08:39
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

§ 08:40
Avslutning

