Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 19 januari i Åtvidaberg.
Närvarande: Stefan Hansson, Emelie Karlsson, Karl-Göran Eklundh, Anders Hellman
Hannes Krusell & Johan Lifvergren
Ej Närvarande: Jessica Ekblad, Tommy Johansson & Christer Elmhammar
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 11:76
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 11:77
Dagordning

Protokollen från 2011-10-06 & 2011-12-03 godkändes.

§ 11:78
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 11:79
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk idrott
• Sv. Rekord Diplom
• Klassiker märken
• Statistik/Årsrapporter

§ 11:80
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Emelie var med på Svealandsgruppens läger i Linköping för att se
hur man gör på deras läger. Per Bengtsson var även där och höll i
ett pass idrottspsykologi.
Jessica kunde inte närvara på mötet men har skickat budgetförslag m.m till
styrelsen.

§ 11:81
Ekonomi

Till dagens möte var inga rekord anmälda.

§ 11:82
Distriktsrekord
& Statistik

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.

Det har varit lugnt på tävlingsfronten sedan föregående möte.
Östgötakalendern har fått ett nytt utseende och format. Vi använder oss nu av
ett Google Docs Dokument. Påskägget i Motala kommer att arrangeras den
23 Mars.
Östgötacorren kommer vara v.7 – v.10

§ 11:83
Tävlingsverksamhet

Det har kommit in 5st nomineringar till Östgötagruppen och vi hoppas på
fler.

§ 11:84
Ungdom

Domarkurser har genomförts och fler kurser under året kommer.

•
•

•

§ 11:85
Utbildning

§ 11:86
Övriga frågor
SM Vecka – Stefan ska ta kontakt med Berryl för att få igång SMgruppen.
Östgötauren – Styrelsen diskuterade vilka som skulle få Östgötauren
i år. Vi beslutade vilka och de kommer få uren på DM i linköping.
Frågan om hur vi ska göra med plaketterna som sitter på kom upp och
vi beslutade att vi tar bort alla och snyggar till uren. Sen kommer
namnen att publiceras i en lista på hemsidan.
Årsmöte/Motioner och Propositioner
Den 11 april kommer vi ha ett möte där vi diskuterar motioner och
propositioner som inkommit till SBF. Kallelse med plats och tid
kommer skickat ut till klubbarna.
Vi kommer att ha årsmöte den 14 april. Kallelse kommer också
skickas ut.

Det beslutades att nästa möte är den 29 mars.

§ 11:87
Nästa Möte

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

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

§ 11:88
Avslutning

