Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 4 februari hemma hos Fredrik i Linköping
Närvarande: Mikael Ågerup, Hannes Krusell, Johan Lifvergren, Renée Modigh,
Jessica Ekblad, Christer Elmhammar och Fredrik Sahlin
Ej Närvarande: Benny Norr och Per Wikingsson.

Vice Ordförande Renée Modigh hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat. Ordförande Mikael Ågerup kommer senare.

§ 08:83
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 08:84
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2008-11-12.

§ 08:85
Föregående
protokoll

Bordlades till nästa möte.
Pers frågor angående rekord.

§ 08:86
Bordlagda
frågor

Inkomna skrivelser:
 Klassiker medaljer
 Munktellträffen
 Brev från Skatteverket
 ÖIF´s Idrottsledarforum, Christer åker dit.
 Diverse e-post

§ 08:87
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
 Styrelseprotokoll
 Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
 Fredrik rapporterade att bygget av Linköpings BSK´s nya
hall är snart klart. Den sista mars kommer lokalerna stå
färdiga så man kan börja göra iordning.
8 300
Kassa:
6 700
Bankgiro:
50 000
Bankkonto:
65 000
Nuvarande behållning:
Det diskuterades angående Östgötatourens ekonomi med anledning av
att den har utökat sin skuld ytterligare till ÖBSF. Johan får i uppdrag av
styrelsen att titta på ett förlag av en höjning av avgifterna som vi kan
presentera på medlemsmötet.

§ 08:88
Ekonomi

Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:
FITA 18m HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 60 pilar 18m 583 poäng 2008-11-22

§ 08:89
Distriktsrekord
& Statistik

FITA 12m HK13 Gustav Karlsson Motala BSK
FITA 60 pilar 12m 555 poäng 2008-12-26
FITA 18m HF19 Per Bengtsson Linköpings BSK
FITA 36 pilar K/S/F 345 poäng 2008-12-27
FITA 18m HLB Sören Wikingsson Åtvidabergs BSK
FITA 12 pilar 18m 106 poäng 2008-11-29
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.









Andra träffen på Steg-1 utbildningen var den 24 januari i Mjölby
BS klubbstuga. Alla anmälda närvarade samt ledarna Renée
Modigh Och Reino Lehtonen
Christer har pratat med Kenneth Johansson angående domarkurs.
Men inget har bestämt. Christer ska nu sätta passande datum och
höra med Kenneth så det passar.
Vi ska titta på om det finns intresse av en Steg-2 utbildning i
disktriktet.
Christer ska titta närmare på vad det finns för möjligheter till en
tävlingskurs (arrangör samt banläggning)
Renée har fått en folder från SISU med vad de har för utbildningar
under detta år. Vi ska se över vad som kan vara intressant för
klubbarna och skicka ut en notis om det.

§ 08:90
Utbildning

Diverse små uppdateringar av sidan.
På Östgötagruppens sida har det tillkommit en del ny information.
Viktigt för klubbarna att komma ihåg är att lokstödsrapporteringen
kommer att skötas genom hemsidorna på IdrottOnline istället för
pappersvägen. Utdrag från Idrottonline´s hemida:
”Från och med våren 2009 ska ansökan om LOK-stödet ske
digitalt via IdrottOnline Klubb med sista ansökningsdatum 15
augusti. Det innebär att ansökan på pappersblankett inte längre
är möjligt utan den ersätts med ett webbformulär i IdrottOnline
Klubb som den LOK-stödsansvarige i klubben fyller i.”

§ 08:91
ÖBSF´s
Hemsida









Planeringen för kommande år med Östgötagruppen är i stort sett
klar. Det är i dagsläget en vakant plats. Finns det någon intressant så
kommer den platsen fyllas.
Renée har fått 2st ledare som ska hjälpa henne. Det är Reino
Lehtonen (Linköpings BSK) och Oscar Bomgren (Linköpings BSK)
som har ställt upp.
Fredrik meddelade att efter Götalandsgruppens nästa läger kommer
han att tacka för sig. Då skulle det behöva utses någon annan från
Östergötland som kan ta hans plats. Detta för att vi ska lättare få in
ungdomar här ifrån i gruppen.

§ 08:92
Ungdom

Johan har inte fått in så mycket datum om tävlingar från klubbarna i
distriktet. Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att i sina klubbar
påminna att skicka in om de vill anordna en tävling.
Kommer det bara in lite datum så ser tävlingsåret bra ut.
Korrespondens serien börjar V.7
Rapportering av resultaten sker till Johan senast söndag kväll varje
vecka. Serien håller på i 5 veckor varav de 3 bästa resultaten räknas.

§ 08:93
Tävlingsverksamhet



Stadium Sports Camp – Renée har varit på möte med
projektledaren för Stadium Sports Camp där de har diskuterat lite
angående drop-in-anläggningen.
Vi diskuterade lite runt omkring detta.
 Årsmöte – Vi ska, om det finns intresse i klubbarna, dela ut
utmärkelser från SBF. Ansökningsblankett ska skickas ut till
klubbarna. Hannes får fullmakt från styrelsen att skriva på
eventuella ansökningar. Vi diskuterade vad som ska finnas med på
dagordningen för medlemsmötet som är innan årsmötet.
 Verksamhetsberättelse – Vi gick igenom vem som ska skriva vad i
verksamhetsberättelsen.
 Juniorstipendiater samt Årets Klubb/Skytt – Styrelsen utsåg 2
stycken juniorstipendiater, en tjej och en kille.
Årets skytt utsågs. Årets klubb beslutas om vid senare tillfälle
Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum den 28 mars i samband med
årsmötet.

§ 08:94
Övriga frågor

§ 08:95
Nästa möte

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

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

§ 08:96
Avslutning

