Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 8 maj i Norrköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Hellman, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell,
Anders Kempe, Pär Eggefjäll & Johan Lifvergren
Ej Närvarande: Jessica Ekblad & Tommy Johansson
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 14:01
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 14:02
Dagordning

Protokollet från 2014-01-30 godkändes.

§ 14:03
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 14:04
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• DF-papper

§ 14:05
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Stefan och Kalle rapporterade från när de var på SBF´s stämma.
Besluten för propositionerna finns att läsa på SBF´s hemsida.
Nått som poängterades på stämman var den nya regelboken. Alla
bör läsa igenom den då den har förändrats markant.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:

Ekonomin bordlägges till nästa möte då kassören inte kunde
närvara.

2 rekord anmälda. 2st godkändes.
HC16 SBF 18m 30 pil Linus Kempe
HR50 SBF 18m 30 pil Kjell Åkerblom

Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK

280
259

§ 14:06
Ekonomi

§ 14:07
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.

Kanonjakten som är en del i Östgötatouren har genomförts och det var 47st
deltagare varav många var nya ansikten.
Finspång kommer den 28 maj arrangera en 2/3 900-rond.
31 maj kommer DM i Jakt och Fält avgöras i Mjölby.
Nya DM medaljer är beställda så vi kommer klara oss ett tag till.

§ 14:08
Tävlingsverksamhet

Mjölby kommer i sommar att arrangera ett läger och tanken är att på något
sätt börja få igång Östgötagruppen i samband med det och därefter inleda
med ungdomsträffar. Pär tar kontakt med Mjölbyklubben och kollar med
dem hur det ser ut.
Frågan om Götalandsgruppen finns och fungerar kom upp. Det ska kollas.

§ 14:09
Ungdom

En nydomarkurs är igång men det är inte så många deltagare. Johan tycker
ändå att kursen och den lilla gruppen fungerar bra. Den 20 maj kommer det
vara en uppdateringskurs och det kommer även en sådan i höst.
En steg 2 ska vi även försöka genomföra i höst.
•

§ 14:10
Utbildning

§ 14:11
Övriga frågor

Inga övriga frågor.

När: 26 juni, 18.30
Plats: Motala

§ 14:12
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 14:13
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

