Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 15 maj i Mjölby.
Närvarande: Stefan Hansson, Emelie Karlsson, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell,
Johan Lifvergren, Jessica Ekblad, Tommy Johansson & Anders Kempe
Ej Närvarande: Anders Hellman
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 12:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 12:14
Dagordning

Protokollet från 2012-03-29 godkändes.

§ 12:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 12:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk idrott
• ÖIF Anslag
• Protokoll från SBF-stämma

§ 12:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• SBF-stämma. Se protokoll från SBF.
• Ekenäs – Linköping hade hand om lördagen och Mjölby hade
hand om söndagen. Det kommer komma en faktura från Ekenäs
då de ville ha 1000kr för att vi skulle få stå där. Med tanke på
detta bör vi höra med klubbarna på höstmötet om vi ska fortsätta.
Kassa:
4 000: Bankgiro
40 000: Bankkonto 26 000: Kontanthanteringen på banken kommer att försvinna. Hur ska vi hantera
detta? Jessica ska kolla med olika banker och se vad de har att erbjuda.

§ 12:18
Ekonomi

Till dagens möte var inga rekord anmälda.

§ 12:19
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.

Dm medaljerna behöver fyllas på. Vi ska kolla upp om företaget som har
gjort de tidigare finns kvar och hur mycket de kostar i dagsläget.
Just nu har vi 3600 i Dm fonden och vi kommer nu använda ca 3500 och sen
måste vi se till att fonden fylls på.
Anders undrar om det är ÖBSF´s uppgift att ”pusha på” klubbarna angående
Östgötatourtävlingar. Om han vill så får han göra det men det är upp till
klubbarna i slutänden.

§ 12:20
Tävlingsverksamhet

Endagsträffen som skulle ha ägt rum blev inte av pga. för få anmäld.
Vet vi varför? Vi ska i fortsättningen även skicka ut inbjudan till föräldrar
och klubbar. Då kanske det blir ändring.
Nästa läger är planerat att det ska vara i Bottna. Vi får se hur många som
anmäler sig då det även är tävling i Rejmyre och Katrineholm.

§ 12:21
Ungdom

Johan har funderat över att vi ska kunna erbjuda Steg 1 och Steg 2
utbildningar varje år. Detta ska vi kolla vidare på och ta fram
preliminärdatum för kurstillfällen.

§ 12:22
Utbildning

Stefan har kontakt med SISU angående föreningsutvecklings kursen som inte
blev av. Ett nytt försökt kommer att göra i höst.
•
•
•

SM Vecka
Allmänt prat om SM veckan. Vi måste se till att det börjar hända
saker nu.
Hemsidan
Sidan bör uppdateras lite. En del information som börjar bli gammal.
Vi ska kolla på detta.
Fonder i bokföringen
Jessica undrade hur fonderna skulle visas i vår bokföring. Vi ska
kolla upp hur det ska vara så det visas på ett riktigt sätt.

§ 12:23
Övriga frågor

När: 23 augusti
Plats: Bottna

§ 12:24
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 12:25
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

