Östergötlands Bågskytteförbund
Minnesanteckningar förda vid distriktsmöte i samband med ÖBSF´s årsmöte.
Den 29/3 på Spisrosen i Norrköping.
Propositioner och Motioner inför SBF:s stämma.
Mötet beslutade att tillstyrka propositionerna 1-4, 6-23 med följande ändringar:
• Proposition 1; tillstyrkes, om det inte är hela paragrafen som ska tas bort.
• Proposition 7; tillstyrkes, men ta bort max 3 tävlingar. För att man ska kunna testa på flera
av bågskyttesportens olika ronder. Beroende på när man börjar så kan man eventuellt inte
prova alla.
Mötet beslutade avslå proposition 5 och 23 med följande motiveringar:
• Proposition 5; Avslås p.g.a. dålig motivering. (Bifaller dock Skånes Motion 3 p.g.a. bättre
motivering)
• Proposition 23; Avslås p.g.a. att den kom ut för sent.
o Måste få fram en kostnad så man kan se hur det påverkar klubbarnas verksamhet.
o Måste tänkas igenom mera då den kanske inte är helt genomtänkt hur det drabbar
klubbarna rent ekonomiskt.
Mötet beslutade tillstyrka SBF:s svar på motion:
• Motion 1-4 från Sydöstra Götalands BF
• Motion 1-2 från Mellersta Norrlands BF
• Motion 1-3 från Skånes BF
• Motion 1 från Västra Svealands BF
• Motion 1-2 från Västergötlands BF
• Motion 1-11 från Östra Svealands BF
Mötet beslutade att representanterna på stämman ska försöka trycka på lite på SM-Gruppen.

Östgötagruppen.
Reneé Modigh pratade lite om sitt arbete i Östgötagruppen som för tillfället består av 13st
ordinarie skyttar varav 5 st av dem är tjejer (3 från Mjölby BS, 1 från Motala BSK och 1 från
IK Österviking) Annars är deltagarna utsprida i nästan alla klubbar förutom Åtvidabergs BK.
Reneé berättade att det finns en gästlista som är väldigt populär. Och dom namn på listan kan
eventuellt vara framtida skyttar för gruppen.
Det handlar inte bara och att skjuta i Östgötagruppen utan också att umgås och göra saker
tillsammans. Det finns en bra gemenskap i gruppen som det är nu.
De ledare som har hand om gruppen nu är: Reneé Modigh, Rikard Dylander och Johannes
Hjalmarsson.
Det finns också hjälpledare som är med på en del läger. På det senaste lägret var det 2 stycken
före detta medlemmar i gruppen som hjälpte till. Det var Stina Rahm och Jakob Forssell.

Östergötlands Bågskytteförbund
Östgötaur, Stipendier och Stadgar.
Mikael Ågerup efterlyste statuter för Östgötauren och Stipendierna. Om det fanns på papper
någonstans.
Även om stadgarna fanns. Jan-Ove Johansson hade ett exemplar av dom.
P.g.a. att det inte är så stor närvaro från ungdomarna på Årsmötet så hade Christer
Elmhammar en idé om att man kunde dela ut Stipendier och Östgötaur vid någon större
tävling i distriktet. Det kan också visa lite att dom finns och få fart på nomineringsprocessen
från klubbarna.
Mötet beslutade att man skulle försöka dela ut dom på nästa års Vallonträff i Finspång.
Det meddelades att ett av uren saknades då det hade stått i Linköpings klubbstuga som tyvärr
har brunnit ner. Detta medför att ett ur inte kan delas ut i år men vi ska försöka få fram ett
ersättnings ur. Uren har funnits i 22 år utan några större skador på dom.
(Det har efter mötet kommit fram att uret har hittats oskadat)
Nya Klubben Online
Eftersom att de klubbar som använder sig av klubben online idag blir av med deras hemsidor i
slutet av 2008 i samband med att RF byter hemside bas. Och klubbarna måste börja med sina
nya hemsidor så undrade Lillian Andersson hur det hade gått med utbildningen till Nya
Klubben Online. Det är en utbildning på gång men det finns inget bestämt datum än så länge.
Det bestämdes att en kurs skulle försöka hållas innan maj månads slut eller så tidigt som
möjligt.
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