Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 6 december i Åtvidaberg.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Hellman, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell,
Tommy Johansson, Jessica Ekblad, Johan Lifvergren, Anders Kempe & Pär Eggefjäll
Ej Närvarande:
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 13:52
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 13:53
Dagordning

Protokollet från 2013-10-10 godkändes.

§ 13:54
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 13:55
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Svensk idrott
• Söderköpings OMMS – Medlemsansökan

§ 13:56
Skrivelser &
Rapporter

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

2 300:271 500:26 200:-

4 rekord anmälda. 3st godkändes.
HLB21 Fita 25m
Marcus André BK Friskyttarna 435
HLB21 SBF 60 pil
Leif Lovén
Rejmyre BSK
534
HC13 SBF 12 meter Martin Hellman Åtvidabergs BSK 588

§ 13:57
Ekonomi

§ 13:58
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.

Tourfinalen är den 15 december i Linköping. På den utskickade inbjudan
glömdes det bort att skriva vem som tog emot anmälan. Det har gått ut ett
mejl angående detta. Presentkort ska beställas från Ulrika som priser.
På Inomhus DM saknades det 4st medaljer. Dessa delades ut till respektive
klubb under styrelsemötet.

§ 13:59
Tävlingsverksamhet

Inget att tillägga.

§ 13:60
Ungdom
§ 13:61
Utbildning

Planen är att ha en steg 1 kurs under andra halvan av januari. Vi har även
avslutat en uppdateringskurs för domare.

•

OMMS – Vi har tidigare fått in en förfrågan från en ny klubb som
vill ingå i ÖBSF och undrar hur man går till väga. Ansökan har nu
skickats in till oss och under detta möte diskuterades deras stadgar
m.m. Styrelsen hade lite funderingar angående stadgarna men
beslutade att godkänna ansökan, utan att klubben reviderar stadgarna,
och skicka den vidare till SBF.
Karl-Göran reserverar sig mot beslutet att stadgarna inte skall
revideras.

•

Verksamhetsberättelsen – Arbetet med att göra 2013 års
verksamhetsberättelse ska påbörjas. Hannes skickar ut en Att-Göra
lista till styrelsemedlemmarna.

•

Östgötaur – När och var skall dessa delas ut iår? Beslutet blev att de
delas ut på årsmötet. Hannes skickar ut om nomineringar för detta.

•

Buttar från SM – Vi ska kolla om vi inom kort kan köra ut buttarna
från SM till klubbarna.

§ 13:62
Övriga frågor

När: 30 januari
Plats: Linköping

§ 13:63
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 13:64
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

