Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 20 mars i Norrköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Hellman, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell,
Jessica Ekblad, Anders Kempe, Pär Eggefjäll, Tommy Johansson & Johan Lifvergren
Ej Närvarande:
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 13:78
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 13:79
Dagordning

Protokollet från 2014-01-30 godkändes.

§ 13:80
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 13:81
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Inbjudan ÖIF/SISU´s årsmöte
• SDF Anslag
• Nomineringar
• Statistik
• SISU Kontaktlista
• OMMS – Inträdesansökan godkänd

§ 13:82
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Johan rapporterade att OMMS tränar med Österviking och att
några av skyttarna som är med där är skyttar som gått över från
andra föreningar i Östergötland.
Kassa:
2 300: Bankgiro:
242 000: Bankkonto: 26 400: Jessica visade en ekonomisk översikt över inkomst samt hur mycket som SM
veckan genererade i vinst för klubbarna. Fakturor kommer att skickas ut till
klubbarna för köp av buttar.

§ 13:83
Ekonomi

2 rekord anmälda. 2st godkändes.
Linus Kempe
HC16 SBF 18m 180 pil Simon Hellman
John Åkerblom
Linus Kempe
HC16 SBF 18m 24 pil Simon Hellman
John Åkerblom

§ 13:84
Distriktsrekord
& Statistik

Åtvidabergs BSK 1651

Åtvidabergs BSK

221

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.

Korren har genomfört och det var ca 180 deltagare. Fakturor för deltagandet i § 13:85
korren ska skickas ut till klubbarna.
TävlingsDet saknas en del datum i Östgötakalendern bl.a. DM som behöver
verksamhet
kompletteras.
Det börjar bli ont om RF DM medaljer så Anders beställer sådana. Våra
ÖBSF DM medaljer behöver kollas över. Vi har köpt schablonen som vi har i
två år vilket betyder att det är billigare för oss under den tiden. Anders ska
kolla priset och ge ett förslag på inköp.
10-klassen kommer i fortsättningen bara få diplom för att det ska följa SBF´s
regler. 13-klass får diplom samt plakett.
Pär har skrivit ett brev som skickats ut via mejl till klubbarnas kontaktmejl
men det har inte kommit in så många svar så vi skickar ut det en gång till.
Detta kommer bli en punkt att diskutera på vårmötet.

§ 13:86
Ungdom

Några kurser är planerade och de är:
Steg 1 – 3-4 maj. Nydomarkurs – 24/4, 7/5, 20/5. Den 20/5 kommer även
vara en uppdateringskurs.
Förhoppningen är att vi ska ha en steg 2 kurs i höst.

§ 13:87
Utbildning

•

Årsmötet – Inbjudan är skickad till klubbarna.

•

Verksamhetsberättelsen – Inte mycket kvar att sammanställa men
några saker fattas. Dessa ska fixas så fort som möjligt.

•

Budget – Det diskuterades lite hur budgeten skulle läggas upp.
Jessica gör ett förslag och skickar ut till styrelsen via mejl.

§ 13:88
Övriga frågor

När: Nästa möte är det konstituerande mötet efter årsmötet 13 april.
Plats: Motala

§ 13:89
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 13:90
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

