Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 10 oktober i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Hellman, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell &
Tommy Johansson
Ej Närvarande: Jessica Ekblad, Johan Lifvergren, Anders Kempe & Pär Eggefjäll
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 13:39
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 13:40
Dagordning

Protokollet från 2013-08-22 godkändes.

§ 13:41
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 13:42
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk idrott
• Söderköpings OMMS – Har hört av sig angående inträde i ÖBSF.
Dom kommer skicka in en ansökan som vi ska behandla.

§ 13:43
Skrivelser &
Rapporter

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

Bordlägges

Två rekord anmälda till detta möte. Dessa avslogs.
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.

§ 13:44
Ekonomi

§ 13:45
Distriktsrekord
& Statistik

Åtvidaberg håller på med deras nya inomhuslokal. Den är inte färdigställd
och kommer inte bli klar för att kunna arrangera Östgötatourfinalen. Stefan
ska kolla med Friskyttarna och Linköping om det går att samarrangera.
I år är det Finspångs BSK´s tur att arrangera Inomhus DM. Detta kommer
hållas i samband med Julosten i Motala den 30 november.

§ 13:46
Tävlingsverksamhet

Det har kommit in en fråga om Östgötagruppen kommer startas upp igen och
det ska den. Vi har för avsikt att kolla med klubbarna på Höstmötet vad de
tycker och tänker.
Åtvidaberg har visat intresse för en steg 1 kurs då de har många nybörjare
och behöver ha fler tränare som kan hjälpa till. Vi ska försöka få igång lite
kurser.

§ 13:47
Ungdom
§ 13:48
Utbildning

•

SM Veckan – Sammanställningen från det senaste SM-mötet är inte
färdigställt. När den är klar kommer den skickas ut till klubbarna.

§ 13:49
Övriga frågor

När: 6 december
Plats: Åtvidaberg

§ 13:50
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 13:51
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

