Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 20 oktober hemma hos Anders.
Närvarande: Mikael Ågerup, Jessica Ekblad, Christer Elmhammar, Emelie Karlsson, Anders
Hellman Renée Modigh & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Johan Lifvergren
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 10:54
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 10:55
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2010-08-24.

§ 10:56
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 10:57
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svenskidrott nr 6
• Preliminär tävlingskalender SBF
• RF Förtjänsttecken

§ 10:58
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Ansökan Stora Grabbars Märke
Rapporter:
• Emelie rapporterade att hon hade varit på distriktskonferens i
Eskilstuna där det var stor fokus på ungdom, SM och NM.
Mycket bra information som kom fram så som att det i Fita nu
ingår 144 aktiva länder och att de byter namn till World Archery.
Styrelsen kommer få mer information från Emelie om
konferensen.
• Renée rapporterade att hon har varit på Valberedningsmöte.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:

10 000: 28 000: 25 000: -

Det har inkommit 6000kr från SSC.

Styrelsen beslutade att godkänna följande distriktsrekord:
2 rekord har anmälts till detta möte. Dessa behandlades varav 2
godkändes.
HF21 – Per Bengtsson – Linköpings BSK - 325p – FITA 1440 70m
HC21 – Anders Hellman – Åtvidabergs BSK – 114p FITA 18m/12pil
ÖBSF:s styrelse behandlar rekordanmälningar för Östgötarekord, som skickats till ÖBS
senast 21 dagar efter att tävlingen genomförts. Det är rekordsättande skytts eget ansvar a
tillse och bevaka att anmälan om Östgötarekord skickas in.
Styrelsen behandlar rekord som har anmälts fram till aktuellt styrelsemöte.

§ 10:59
Ekonomi

§ 10:60
Distriktsrekord
& Statistik

Den 16 oktober var det en tränarträff där ca 30st deltagare närvarade. På
träffen fick deltagarna en föreläsning om Dartfish av Erik Larsson.
Mycket bra genomfört. Vi ska försöka ha 1 eller 2 tränarträffar varje år.

§ 10:61
Utbildning

Hemsidan har under en tid varit dåligt uppdaterad. Detta ska förbättras.

§ 10:62
ÖBSF’s
Hemsida

Ungdomarna i Östgötagruppen närvarade på tränarträffen med Erik Larsson
och de verkade tycka det var intressant.

§ 10:63
Ungdom

Renée ska ha ett sabbatsår så det behövs lite fler ledar resurser. Det
diskuterades lite angående detta och det ska även tas upp på Höstmötet.
En inbjudan ska skickas ut till ett samlingsläger för distriktets alla ungdomar.
Det diskuterades lite vad som skulle hända på lägret och Emelie berättade att
hon tanken för ett Tjejläger fanns.
Johan närvarade inte på finalen av Östgötatouren men Anders rapporterade
att det hade gått bra. Planeringen för nästa år har påbörjats.

§ 10:64
Tävlingsverksamhet

Oktoberlobben, Lejonjakten & Mjölbyjakten har genomförts i distriktet.
Turlistan för DM har ”tagit slut” och vi ska ta fram ett förslag på en ny till
Höstmötet.
Götalandsgruppen – Vi har fått ett mejl angående ledare för
§ 10:65
Götalandsgruppen. Det behövs ersättare då flera ledare har valt att lämna sina Övriga frågor
uppdrag. Vi ska ta upp detta på Höstmötet.
Höstmötet – kommer vara den 30 oktober i Linköpings lokaler. Det
diskuterades vad som skulle vara med på dagordningen och en preliminär
dagordning ritades upp.
Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum lördagen den 4 december.
Plats: Meddelas senare
Tid: Meddelas senare

§ 10:66
Nästa möte

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat.

§ 10:67
Avslutning

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

