Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 30 januari i Linköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Hellman, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell,
Jessica Ekblad, Anders Kempe & Pär Eggefjäll
Ej Närvarande: Tommy Johansson & Johan Lifvergren
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 13:65
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 13:66
Dagordning

Protokollet från 2013-12-06 godkändes.

§ 13:67
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 13:68
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Inbjudan SBF´s förbundsmöte & konferens
• Statistik
• Nomineringar

§ 13:69
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Statistik från klubbarna
• Nomineringar för Östgötaur, Stipendier
• Lista över val till valberedningen
• Påminnelse till klubbarnas årsrapport
Rapporter:
• Inga rapporter
Kassa:
2 300: § 13:70
Bankgiro:
242 000: Ekonomi
Bankkonto: 26 400: Styrelsen informerades om det ekonomiska läget från vårat SM 2013. Det har
kommit några fakturor eftersläntandes som nu är betalda. Vi ska nu skicka ut
fakturor till de klubbar som har mottagit buttar och försöka få ett avslut på
det ekonomiska. Vi har ett lån som ska betalas tillbaks till Motala BSK för
inköpet av dessa buttar.
2 rekord anmälda. 2st godkändes.
HLB21 SBF 30 pil
Lars-Erik Harrysson Rejmyre BSK
HLB21 SBF 30 pil
Leif Lovén
Rejmyre BSK

261
261

§ 13:71
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.

Anders har inför mötet skickat ut till styrelsemedlemmarna att de ska fundera § 13:72
över datum för DM och östgötatourtävlingar som deras respektive klubb ska Tävlingsarrangera. Några datum har satt och kalendern ska uppdateras med dessa. Det verksamhet

ska även skickas ut en förfrågan till resterande klubbar.
Det har gått ut en inbjudan till Östgötakorren som kommer att arrangeras v.7v.11. Vi ska försöka pusha på för korren då det är en bra första tävling för
våra nybörjare i klubbarna.
Anders har ett önskemål att försöka samla all information om Östgötatouren
på ett ställe på vår hemsida. Som det är nu så ligger t.ex. reglerna på
framsidan men inte på tourens egna sida. Detta ska vi åtgärda.
Vi bör komma igång med Östgötagruppen. Som ett första steg ska vi höra
med klubbarna vad som förväntas av gruppen och vad det finns för intresse i
klubbarna. Även om det finns ett intresse av att hjälpa till som t.ex. tränare.
Per skriver en text och skickar till Hannes för distribution ut till klubbarna så
försöker vi få in svar och sammanställa dessa till årsmötet.

§ 13:73
Ungdom

Johan kunde inte närvara på detta möte men i ett mejl förklarar Johan att
tanken var att en Steg 1 kurs skulle vara igång nu men så är inte fallet. Vi ber
Johan att sätta datum för detta som passar honom och då även för en
nydomarutbildning. Intresset för en Steg 1 kurs är stora i alla fall ifrån
Linköpings SKF.
Styrelsen satt och diskuterade att det kan vara bra att sätta ett årligt schema
för när kurser ska hållas. Ett förslag diskuterades fram och ska presenteras
för Johan som får ge sina synpunkter på detta.
Förslaget är:
• Steg 1 – v.4 - v.6, två heldagar.
• Steg 2 – v.19 - 21, två heldagar.
• Nydomarutbildning – v.37 - 39, tre kvällar, tisdag – torsdag.
• Uppdatering för domare – v.45 - v.46, en kväll.
OBS. Detta förslag kan komma att ändras och är inte på något sätt fastslaget.

§ 13:74
Utbildning

•

Årsmötet – Årsmötet kommer iår vara i Motala den 13-april. Plats
ska kollas och inbjudan skickas ut därefter.

•

Verksamhetsberättelsen – Att-Göra listan är utskickad till
styrelsemedlemmarna och de uppmanas att skicka in så fort som
möjligt.

•

Utskickslista – ÖBSF har i dagsläget en mejllista som information
till distriktets medlemmar skickas ut ifrån. Denna är ganska gammal
och med en del adresser som i dagsläget kanske inte används. För att
uppdatera denna lista och sprida ordet om dess existens har Hannes
tagit fram en anmälningslista som vi ska be klubbarna sätta upp i
deras träningslokal och på så sätt informera deras medlemmar att den
finns.

•

Buttar från SM – Dessa är nu levererade till distriktets klubbar.

§ 13:75
Övriga frågor

När: 20 mars
Plats: Norrköping

§ 13:76
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 13:77
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

