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

§ 13:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 13:14
Dagordning

Protokollet från 2013-03-07 godkändes.

§ 13:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 13:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk idrott
• Enkät med distriktsfrågor

§ 13:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• ÖIF/SISU´s Årsmöte – Kalle och Stefan representerade ÖBSF
på årsmötet. Det var ett lugnt möte. En ny ordförande valdes. Det
informerades även hur året hade gått.
• SBF Stämma – Kalle och Stefan representerade ÖBSF på SBF´s
årliga stämma. Våra protester på föreslagna propositioner fick inte
mycket gehör men det blev mindre förändringar på dem.
Instinktiv klassen införs redan iår men resterande börjar gälla 1
april 2014.
Vår nuvarande ordförande kliver av och en tillfällig ordförande
blir Bo Palm.
• SM Veckan – Det ser lite trångt ut på tävlingsfältet men det ska
lösa sig. Det kanske kan behövas ett skjutnät.
100st buttar är beställda. Leverantören väntar på betalning. Vi ska
skicka en betalningsbekräftelse till dem.
Det kommer dåligt med information till Johannes om vad som
händer och vad som ska in på hemsidan.
Finspång är nästintill färdiga med sin SMdel. Dom ska prata
med Mikael Ågerup om matdelen.
Anders har lagt ut en del av målen i Söderköping. Dom kommer
ha ett möte om tävlingen i början av juli. Dom har bra kontakt
med kommunen och med Tekniska Kontoret. Det ser ut som att
kommunen kommer hjälpa till lite med toaletter.
Det händer inte mycket i sponsorgruppen men Anders K
rapporterade att det har skickats ut info till ca 150 företag och viss
telefonkontakt har gjorts men det är svårjobbat. Anders ska prata
med Ulrika på Bågar och Pilar om nummerlappar.

Bajamajor, kuvert, västar och klistermärken är löst och kommer
finnas.
Linköpingsklubben känns lite utanför men det är möjligt att deras
representant inte har fått tillräckligt med information. Stefan ska prata
med Per i Linköping.
Beslutet om tävlingsavgifterna togs på mötet och även att det är upp
till 13 på alla tävlingar.
Kassa:
Bankgiro
Bankkonto

2 200: 43 000: 26 000: -

§ 13:18
Ekonomi

Godkända rekord finns i Bilaga 1.
Det bordlagda lagrekordet är ogiltigt då det inte fanns några motståndare.

§ 13:19
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.

Östgötatourtävlingar, Kanonjakten hade 28 deltagare och Finspångs FITA
600 tävling kommer vara den 29 maj. Inomhus DM är inte riktigt klart i
dagsläget och tourfinalen samt lilla skogsröjet har inte klara datum.

§ 13:20
Tävlingsverksamhet

Inte så mycket att rapportera om ungdomsverksamheten. Vi kommer ligga
lite lågt till efter SM.

§ 13:21
Ungdom

Inte så många anmälda till nydomarkursen så den blev inställd. Andra delen
av Steg 1 kursen kommer hållas inom kort. Datum till berörda deltagare är
informerat.
Vi ska samla alla domare inför SM veckan nån gång efter midsommar.

§ 13:22
Utbildning

•

§ 13:23
Övriga frågor

Inga övriga frågor

När: 22 augusti, 18.30
Plats: Åtvidaberg

§ 13:24
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 13:25
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

Bilaga 1, Godkända Rekord
Tillhörande styrelseprotokoll från 2013-05-15
Klass

Typ

Namn

Klubb

HB13
HLB21

SBF 60 Pil 18 Meter
SBF 60 Pil 18 Meter

Samuel Lovén
Leif Lovén

Rejmyre BSK
Rejmyre BSK

HR16 Lag

SBF 60 pil

Linköpings SKF

HLB21 Lag

SBF 4*6 Pil 18 Meter

HR21

FITA900 60m

Mikael Danielsson
Rasmus Björling
Justus Sörman
Leif Lovén
Lars-Erik Harrysson
Cenneth Johansson
Per Bengtsson

Rekord
558
533
1661

Rejmyre BSK

209

Linköpings SKF

279

