Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 15 oktober i Linköpings BSK´s nya lokaler.
Närvarande: Mikael Ågerup, Hannes Krusell, Johan Lifvergren, Reino Lehtonen
och Jessica Ekblad
Ej Närvarande: Per Bengtsson och Renée Modigh
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 09:55
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 09:56
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2009-08-25.

§ 09:57
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 09:58
Bordlagda
frågor

Inkomna skrivelser:
 Svenskidrott nr 6
 Enkät från SBF ang. samarbete med SAU
 Faktura för blomma till Sven Hälls begravning.
 Stora Grabbars Märke ansökan
 Inbjudan till distriktskonferens
 Resultatlista Opplundajakten
 Resultatlista Hugelstapilen
 SBF´s valberedelse

§ 09:59
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
 Styrelseprotokoll
 Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
Mikael representerade ÖBSF på Per Wikingsson begravning.
ÖBSF lämnade en blomma på Sven Hälls begravning.
9 000
Kassa:
Bankgiro:
28 900
Bankkonto:
50 100
88 000
Nuvarande behållning
Jessica raporterade att det har kommit in ca 9000 kr till Per Wikingsson´s
minnesfond.

§ 09:60
Ekonomi

Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:
Inga rekord har inkommit till styrelsen sedan föregående möte.

§ 09:61
Distriktsrekord
& Statistik

Då distriktet för närvarande inte har någon som sköter om rekord och
statistik så tar sekreteraren över den rollen fram tills årsmötet.
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 inbjudan angående den gemensamma Steg1 och Steg2 kursen har gått
ut till klubbarna.
En uppdateringskurs för gamla domare behövs inte förens 2010.

§ 09:62
Utbildning



Inga större ändringar på hemsidan. Vissa saker har tillkommit så som ett
nytt formulär där man kan anmäla sig till utskickslistan som finns. Vill
man vara med på den är det bara att fylla i formuläret.

§ 09:63
ÖBSF´s
Hemsida



Den 29-30 augusti var det ett läger i Åtvidaberg i samband med Jakt och
Fält DM.
Tillsammanslägret kommer vara i Finspång den 14 – 15 november.
Inbjudan har skickats ut till klubbarna.

§ 09:64
Ungdom

Årets östgötatour är över. Finalen gick i Norrköping. Totalt deltog det
107 skyttar under hela touren och alla discipliner har representerats (Fält,
Jakt, 3D och tavla)
I lagtävlingen var det väldigt tätt mellan Åtvidaberg och Motala.
Många skyttar har under året genererat en del inkomster till
östgötatourens kassa och skulden till ÖBSF har minskat istället för att ha
ökat.
Förhoppningsvis kommer vi få lika många tävlingar under nästa års
omgång men det beror på hur många klubbar som vill arrangera en
tävling.
Alla årets DM har nu också genomförts.

§ 09:65
Tävlingsverksamhet



Stora Grabbars Märke – Anders Hellman från Åtvidabergs BSK har
kommit in med en ansökan om att han har uppnått tillräckligt med poäng
för att tilldelas Stora Grabbars Märke. Styrelsen har beslutat att skicka
vidare hans ansökan till SBF.

§ 09:66
Övriga frågor



Höstmöte 2009 – Kommer i år att vara den 21 november. Reino ska
kolla om vi eventuellt skulle kunna vara i linköpings nya lokaler. Så fort
vi får besked kommer inbjudan skickas ut. Den 22 november är ett
alternativ om det funkar bättre med lokalerna.



Per Wikingsson´s minnesfond – Svante kommer lämna över hela
ansvaret av fonden till ÖBSF. Det enda han begär är att när pengarna
börjar ta slut ska vi kontakta honom. Han vill även att ÖBSF ska upprätta
statuter för hur pengarna ska delas ut. Styrelsen har diskuterat fram ett
förslag som kommer presenteras för Svante och om det godkänns av
honom ska vi presentera det på Höstmötet.












Eventuell propp MAA Om.Org av ÖBSF – Ett gammalt ämne som
diskuterades av styrelsen.



Svenska Armborst Unionen – En enkät inkom från SBF angående ett
samarbete med SAU. Styrelsen skickade ut en förfrågan till klubbarna
vad dom tyckte om detta. Deras svar sammanställs och skickas till SBF.

Styrelsen beslutade att kalla till ett telefonmöte i början av december.
Datum: Meddelas senare.
Tid: Meddelas senare.

§ 09:67
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

§ 09:68
Avslutning

