Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 6 oktober, telefonmöte.
Närvarande: Stefan Hansson, Emelie Karlsson, Karl-Göran Eklundh, Anders Hellman
Hannes Krusell & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Christer Elmhammar, Jessica Ekblad & Johan Lifvergren
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
telefonmötet öppnat.

§ 11:52
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 11:53
Dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från 2011-08-31.

§ 11:54
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 11:55
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk Idrott nr.7

§ 11:56
Skrivelser &
Rapporter

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

Till dagens möte var inga rekord anmälda.
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.

§ 11:57
Distriktsrekord
& Statistik

Ännu ett sm-möte har ägt rum, det andra i ordningen. Berryl Arvehell har
tackat ja till att vara huvudansvarig för detta.
Platser för de olika tävlingarna har diskuterats och förslag finns.
Nästa möte kommer vara den 12 november i Finspång och i samband med
deras 12meters tävling. Då kommer även Berryl att närvara.
Östgötatouren avslutades i Linköping den 2 oktober.

§ 11:58
Tävlingsverksamhet

Nästa läger kommer vara i Finspång den 12 november. Och det kommer vara
ett samlingsläger för alla distriktets ungdomar. Då kommer de lite äldre
ungdomar som börjar bli för gamla för gruppen få lite mer ansvar och sköta
lägret. Emelie bestämmer en tid och plats för denna grupp att ha ett möte på
och planera hur lägret ska se ut.
En inbjudan till detta ska skickas ut så fort som möjligt.

§ 11:59
Ungdom

•

Höstmötet kommer att äga rum den 29 oktober i Norrköpings
lokaler. Det diskuterades lite angående och en dagordning sattes upp.

Det beslutades att nästa möte är den 3 december.

§ 11:60
Övriga frågor
§ 11:61
Nästa Möte

Plats: Meddelas senare
Tid: Meddelas senare
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

§ 11:62
Avslutning

