Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 15 mars hemma hos Renée.
Närvarande: Mikael Ågerup, Jessica Ekblad, Emelie Karlsson, Renée Modigh,
Hannes Krusell & Anders Hellman
Ej Närvarande: Johan Lifvergren, Christer Elmhammar & Tommy Johansson
Ordförande Mikael Ågerup hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 10:91
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 10:92
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokollet från 2010-02-10.

§ 10:93
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 10:94
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Inbjudan SBF stämma
• Inbjudan årsmöte SISU/ÖIF
• SDF anslag
• Statistik från klubbar

§ 10:95
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:

Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
Fonder:

4 700: 35 000: 25 000: 34 800: -

Till dagens möte var 8 rekord anmälda. Dessa anmälda i tid och resultaten
kontrollerade. Alla godkändes och ska föras in i rekordlistorna.

§ 10:96
Ekonomi

§ 10:97
Distriktsrekord
& Statistik

HF21 – Per Bengtsson – Linköpings BSK – 352p / 36pil K/S/F
HF16 – Rasmus Björling – BK Friskyttarna – 576p / FITA 18m
ÖBSF:s styrelse behandlar rekordanmälningar för Östgötarekord, som skickats till ÖBSF senast 21 dagar
efter att tävlingen genomförts. Det är rekordsättande skytts eget ansvar att tillse och bevaka att anmälan om
Östgötarekord skickas in.
Styrelsen behandlar rekord som har anmälts fram till aktuellt styrelsemöte.

Johan närvarade inte på mötet men har meddelat att östgötacorren är inne i
sin sista vecka och har även i år ett högt deltagarantal.

§ 10:98
Tävlingsverksamhet

Den 5 mars var det en endagsträff i norrköping med 18st deltagare och det
verkade vara en uppskattad träff. Funkade bra i lokalerna också då det var
12st 18m skyttar och 6st 12m skyttar.

§ 10:99
Ungdom

Renée har tidigare meddelat att hon ska trappa ner så vi behöver ta upp
ledarfrågan för Östgötagruppen på vårmötet.
•
•
•
•

•
•

Per Wikingssons Minnesfond
Vi har inte fått in så många nomineringar på skyttar så vi skickar ut
en påminnelse till klubbarna då de har några dagar kvar på sig.
Ungdomsstipendier
Alla nomineringar föredrogs och diskuterades. 2st ungdomar valdes
ut till att få 1000kr och de meddelas på årsmötet.
Årets Skytt
Styrelsen diskuterade och bollade namn. En person valdes ut och
presenteras på årsmötet.
Årets Klubb
Baseras på inrapporterad statistik från klubbarna. Styrelsen
informerades om vilken klubb det var och det presenteras på
årsmötet.
Dagordning Vårmöte
Diskuterades och fastställdes.
Söderköpings BSK
Mikael rapporterade att Söderköpings BSK har nu lagt ner sin
verksamhet och har deponerat överskottet hos ÖBSF till dom vet vad
dom skall göra med det.

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet
avslutat. Nästa möte är det konstituerande efter årsmötet.

Hannes Krusell
Sekreterare

Mikael Ågerup
Ordförande

§ 10:100
Övriga frågor

§ 10:101
Avslutning

