Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 8 juni i Motala BSK´s klubbstuga.
Närvarande: Stefan Hansson, Jessica Ekblad, Emelie Karlsson, Karl-Göran Eklundh,
Hannes Krusell, Tommy Johansson, Christer Elmhammar & Johan Lifvergren
Ej Närvarande: Anders Hellman
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 11:26
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 11:27
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2011-05-11.

§ 11:28
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 11:29
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk Idrott Nr.5
• Räkning för SBF-Stämma

§ 11:30
Skrivelser &
Rapporter

•
•

Utgående skrivelser:
Styrelseprotokoll
Vidarebefordrad e-post

Rapporter:

Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:

4 600: 35 000: 25 000: -

§ 11:31
Ekonomi

Johan ska skicka ut fakturor för medverkan i inomhuskorren till klubbarna.
Till dagens möte var 6 rekord anmälda. Dessa är anmälda i tid och
kontrollerade. Rekorden godkändes och ska föras in i rekordlistorna.
DF21 - Mjölby BS – 1196p / Fita 1440 totalt - Cecilia Blomberg
DF21 - Mjölby BS – 276p / Fita 1440 70m - Cecilia Blomberg
DF21 - Mjölby BS – 308p / Fita 1440 60m - Cecilia Blomberg
DF21 - Mjölby BS – 287p / Fita 1440 50m - Cecilia Blomberg
DF21 - Mjölby BS – 337p / Fita 1440 30m - Cecilia Blomberg
HF21 - Linköpings SKF – 352p / Fita 1440 30m – Per Bengtsson
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.

§ 11:32
Distriktsrekord
& Statistik

Östgötatouren rullar på enligt planeringen. Finspång hade sin 900-ronds
tävling där det var väldigt ont om juniorer. Även DM Jakt och Fält hade lågt
deltagarantal överlag. Nästa DM är tavla ute som arrangeras hos IK
Österviking.
Johan meddelar att han ligger lite efter med sammanställningen till touren
men det kommer!
Johan ska fixa ihop ett SM möte så fort skolan slutar så att planeringen kan
påbörjas.

§ 11:33
Tävlingsverksamhet

Det kommer bli ett läger i bottna. Johan har skrivit i inbjudan till tävlingen
att lägret ska vara där men att det måste anmälas separat. Samma sista datum
som för tävlingen.
Vi måste fundera på vad vi ska göra på lägret. Emelie ska ta kontakt med
Renée för att få ytterligare information.
Det diskuterades hur upplägget för Östgötagruppen ska se ut.

§ 11:34
Ungdom

Johan har varit på den nationella domartränarutbildningen vilken han
§ 11:35
rapporterade att den var bra och trevlig samt lärorik. Bland annat pratades det Utbildning
om att attityden när vi utbildar är det viktigaste.
På utbildningen pratades också om att regelboken finns i pocketversion som
kostar ca 80kr.
Vi ska erbjuda nydomar och domaruppdaterings kurs och Steg 1, Steg 2.
Johan och Christer tar fram datum till nästa möte.
•

Intern mejltrafik – Beslut har tagit över hur detta ska hanteras. En
fråga för styrelsen och själva beslutet tas därför inte upp i protokollet.

Det beslutades att nästa möte är den 25 augusti.

§ 11:36
Övriga frågor

§ 11:37
Nästa Möte

Plats: Bottna
Tid: 19.00
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

§ 11:38
Avslutning

