Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 11 maj i Mjölby BS klubbstuga.
Närvarande: Stefan Hansson, Jessica Ekblad, Emelie Karlsson, Karl-Göran Eklundh,
Hannes Krusell, Tommy Johansson, Christer Elmhammar & Anders Hellman
Ej Närvarande: Johan Lifvergren
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 11:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 11:14
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2011-03-15.

§ 11:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 11:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk Idrott Nr.4
• Nationell domarkurs
• SDF anslag
• Statistik från klubbar
• DF-Papper
• Årsrapporter från klubbar

§ 11:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Anmälan till nationell domarkurs
• SDF Anslag komplettering
• DF-Papper
• Årsrapporter från klubbar
• Anmälan till SBF årsmöte
• Anmälan till Sisu/ÖIF´s årsmöte
• Info till klubbar ang. Stadium Sports Camp
Rapporter:
Stefan och Johan har varit på Sisu/ÖIF´s årsmöte och under mötet
uppmuntrade dom oss att vi ska använda oss av sisu till diverse projekt m.m.
Det finns mycket att hämta där.
Stefan och Karl har varit på SBF´s stämma där alla propositioner gick igenom
och godkändes med några ändringar.
SBF kunde meddela att det ser bra ut på SM fronten och att det blivit lite av
ett trendbrott då det annars brukar vara svårt att få tag på arrangörer.
En Sisu representant närvarade på mötet och pratade om vad de kan hjälpa till
med. Ju mer vi använder oss av Sisu desto mer statliga pengar går ut i form av
bidrag.

Frågan om bågskytten diskuterades. Det är för få prenumeranter i dagsläget.
En projektgrupp har tillsatts för att få fram ett förslag på hur man kan göra om
skjutronden på SM inomhus. Som det är nu blir det väldigt långdraget när alla
får skjuta även dag 2.
Återväxten är dålig när det gäller ungdomar. Statistiskt sett är det fler äldre
som har licens.
Det klargjordes att man FÅR lägga motioner varje år bara de inte rör
regeländringar
Berryl Arvehell tackade för sig och ny ordförande i SBF är nu Bo Palm.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
Fonder:

4 600: 35 000: 25 000: 30 000: -

Till dagens möte var 1 rekord anmälda. Dessa anmälda i tid och
kontrollerade. Rekordet godkändes och ska föras in i rekordlistorna.

§ 11:18
Ekonomi

§ 11:19
Distriktsrekord
& Statistik

Lag F16 - Mjölby BS – 1575p / Fita 18m - Cecilia Blomberg
Matilda Andersson
Rebecca Jonsson
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.

En uppdaterad Östgötakalender har lagts ut hemsidan.
DM i Jakt och Fält kommer hållas den 29 maj i Norrköping.

§ 11:20
Tävlingsverksamhet

Johan närvarade inte på mötet men det diskuterades om SM-veckan som vi
ska arrangera i distriktet. Stefan ska prata med Johan om att sm gruppen bör
ha ett möte och börja diskutera och eventuellt planera.
Som alla redan vet har Renée och Reino meddelat att dom ämnar att trappa
ner. Under detta möte diskuterades det hur vi ska lägga upp den
lägerverksamheten i framtiden.
Emelie (som kontaktperson för ungdomarna) ska skicka ut ett mejl och
presentera sig själv och berätta för ungdomarna att det är hon som de kan
vända sig till.
Det första lägret kommer i år att bli i Bottna om det är OK med IK
Österviking. Dom ska kontaktas.

§ 11:21
Ungdom

Johan ska åka på kursen för nationell domarutbildningsinstruktör.
Det pratades lite allmänt om vad för kurser som det kan finnas behov för och
när på året.

§ 11:22
Utbildning

•

Inga övriga frågor

§ 11:23
Övriga frågor

Det beslutades att nästa möte är den 8 juni.

§ 11:24
Nästa Möte

Plats: Motala (Plats meddelas i kallelsen en vecka innan)
Tid: 19:30
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

§ 11:25
Avslutning

