Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 9 december vid telefonmöte.
Närvarande: Mikael Ågerup, Johan Lifvergren, Emelie Karlsson, Anders Hellman, Renée
Modigh & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Christer Elmhammar & Jessica Ekblad
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 10:68
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 10:69
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2010-10-20.

§ 10:70
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 10:71
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svenskidrott nr 7, 8
• Guldklubben

§ 10:72
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Johan och Mikael var på BK Friskyttarnas invigningsfest vilken
var trevlig och kul.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:

8 500: 24 500: 25 000: -

Det beslutades att eventuellt överskott från
inomhuskorren skall tillfalla distriktet.

Styrelsen beslutade att godkänna följande distriktsrekord:
2 rekord har anmälts till detta möte. Dessa behandlades varav 2
godkändes.
HF21 – Per Bengtsson – Linköpings BSK - 575p – FITA 18m 60pil
HC13 – Linus Kempe – Åtvidabergs BSK – 582p SBF 12m 60pil
Frågan om hur Linköpings BSK skall skrivas i rekordlistorna när de går in
skytteföreningen togs upp. Det beslutades att Hannes tar reda på detta och
meddelar resterande i styrelsen.
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.

§ 10:73
Ekonomi

§ 10:74
Distriktsrekord
& Statistik

SM-gruppen hade möte den 8 december och det var god uppslutning i
§ 10:75
Åtvidaberg där mötet hölls. 7 klubbar från distriktet var representerade.
SM-Grupp
Under mötet diskuterades det om att ha en SM vecka 2012. Ordningen för
denna vecka diskuterades också.
Ett önskemål från klubbarna var att distriktet skulle skicka in ansökan och stå
som formel arrangör.
Under ÖBSF´s möte beslutades följande:
• En intresseanmälan skall formas och skickas till SBF
• Johan fixar ihop en och skriver sig själv som kontaktperson så får en
ansvarig utses senare.
Guldklubben – Det har kommit ett brev från Guldklubben där de vill ha in
kandidater till deras ungdomsstipendier. Mötet beslutade att Tommy och
Renée ska skicka in ansökan för de ungdomar som uppfyller dom kriterier
som står i brevet.

§ 10:76
Övriga frågor

Styrelsen beslutade att nästa möte äger rum lördagen den 22 januari.
Plats: Meddelas senare
Tid: Meddelas senare

§ 10:77
Nästa möte

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat.

§ 10:78
Avslutning

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

