Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 10 februari hos Mikael på Spisrosen.
Närvarande: Mikael Ågerup, Hannes Krusell, Renée Modigh, Jessica Ekblad, Per
Bengtsson, Johan Lifvergren, Reino Lehtonen & Kurt Lundgren
Ej Närvarande:
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 09:80
Öppnande

Under kvällens möte har vi besök av distriktets fadder från SBF: Kurt
Lundgren. Under mötesöppnandets förklarade Kurt lite för styrelsen vad
fadderns uppgift är.
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 09:81
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2009-10-15.

§ 09:82
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 09:83
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svenskidrott nr 1 & 2

§ 09:84
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Formulär för statistik från klubbarna.
Rapporter:
• Inga rapporter
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
Fonder:

3 600: 18 700: 25 000: 38 500: -

Johan rapporterade att det började bli dags att
fylla på DM Medaljerna.

Styrelsen beslutade godkänna följande distriktsrekord:
Inga rekord har inkommit.

§ 09:85
Ekonomi

§ 09:86
Distriktsrekord
& Statistik

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.
•
•

Steg 1 & Steg 2 kurserna är igång och minst 1 träff i varje steg grupp har
genomförts. I Steg 1 är det ca 8 personer och i Steg 2 är det ca 10.
Dessa stegkurser har uppskattats så tränarträffar i distriktet kan vara en
bra idé att genomföra.

§ 09:87
Utbildning

•

Inga förändringar på hemsidan.

•

Rekryteringen av nya ungdomar till ÖG-Gruppen är klar och det är 17st i § 09:89
Ungdom
den varav 7-8 är helt nya.
Den enda klubb som saknar skytt i gruppen är Linköpings BSK.
4 st läger är planerade under året och datum kommer ut senare.
På lördag (den 13 februari) kommer det vara en träningsträff för
ungdomarna. Den kommer äga rum i Linköpings BSK´s lokaler.
Renée tycker att ekonomin för Östgötagruppen är ganska säker. Det har
under föregående år sponsrats lite med mat så den kostnaden har sjunkigt.

•
•
•

§ 09:88
ÖBSF´s
Hemsida

• Sedan senaste mötet har Finspång arrangerat Vallonträffen annars har det
varit lugnt på tävlingar i distriktet.
• Johan håller på med Östgötakalender. En beta version av den visades upp
för styrelsen. Det har varit lite svårt att få svar på när klubbarna ska
arrangera deras tävlingar men Johan hoppas det släpper så vi kan få ut en
kalender.
• Inomhus korren starta v.7 och pågår i 5 veckor. Resultatet från 3 av de
veckorna räknas. Johan hoppas på lika bra deltagande som föregående år.
• Mikael påminde Johan om SM gruppen.
•
•

•

•
•
•

§ 09:90
Tävlingsverksamhet

§ 09:91
Stadium Sports Camp – Renée ska på möte om SSC nästa vecka. En
Övriga frågor
fråga har inkommit från SSC angående drop-in verksamheten och om
samma ersättning utgår så blir det av även i år.
Årsmöte – När? Lördagen 10 april
Var? Linköpings lokal om tillgänglig
Per kom med förslaget att vi skulle arrangera en träningsdag för
ungdomar under årsmötet och styrelsen tyckte det var en bra idé.
Propositioner och Motioner – Propositioner har kommit ut till distriktet
utan SBF´s styrelses kommentarer. Motioner kommer senare.
Styrelsen beslutade att gå igenom de på ett separat möte som kommer
vara den 24 Mars i Linköpings lokal. Kallelse ska skickas ut till
klubbarna.
Årets Skytt – Diskuterades fram och beslutades. Presenteras på årsmötet.
Årets Stipendiater – Info angående detta har gått ut till klubbarna.
Nomineringar ska vara inne senast den 5 mars.
Årets Klubb – Grundas på statistik från klubbarna.

Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet efter årsmötet den 10 april

§ 09:92
Nästa möte

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat.

§ 09:93
Avslutning

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

