Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 3 december i Linköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Emelie Karlsson, Karl-Göran Eklundh, Anders Hellman
Hannes Krusell, Tommy Johansson, Johan Lifvergren & Christer Elmhammar,
Ej Närvarande: Jessica Ekblad
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 11:63
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 11:64
Dagordning

Godkännandet av föregående protokoll bordlägges till nästa möte.

§ 11:65
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 11:66
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk idrott nr.8

§ 11:67
Skrivelser &
Rapporter

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

Jessica kunde inte närvara på mötet men ska skicka ut årsredovisning till
styrelsen.

§ 11:68
Ekonomi

Frågan om hur rekorden i den nya 21-klassen ska behandlas kom upp. Och
detta diskuterades även på höstmötet men då styrelsen fick i uppdrag att
besluta i detta ärende.
När SBF ändrade den gamla 19-klassen till 21-klass så följde även de satta
rekorden med i.o.m att det inte var en ny klass utan en ändring. Men ÖBSF
gjorde en ny klass med nya rekord.

§ 11:69
Distriktsrekord
& Statistik

Detta diskuterades och styrelsen beslutade att vi ska följa hur SBF hanterar
sina rekord. Vi ska spara de rekord som satts i 21-klass och på nått sätt se till
så inget rekord faller bort. Tommy kollar på en lösning till detta.
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.

Årets tävlingar i distriktet har avslutats och planeringen inför 2012 ska
§ 11:70
påbörjas. Inomhuscorren verkar vara väldigt populär i distriktet så vi
Tävlingsarrangerar en sådan även 2012. Johan vill dock gärna ha lite assistans med att verksamhet
göra poängsammanställningen då han känner det inte riktigt hinns med. Detta
ska vi såklart se till att lösa.

Lägret i Finspång gick bra. Ungdomarna som hade hand om lägret skötte sig
även de bra!
Per Bengtsson var där och undervisade och hjälpte deltagarna under
söndagen.
Nästa läger kommer vara i Norrköping och Friskyttarna kommer hjälpa till
med mat m.m. Ett planeringsmöte kommer hållas i januari.

§ 11:71
Ungdom

Johan har hållit i en uppdateringskurs för domare och även en nydomarkurs.
Distriktet har nu 14st nya domare!

§ 11:72
Utbildning

•

§ 11:73
Övriga frågor

Inga övriga frågor

Det beslutades att nästa möte är den 19 januari.

§ 11:74
Nästa Möte

Plats: Åtvidaberg
Tid: 18.30
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

§ 11:75
Avslutning

