Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 26 juni i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Hellman, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell,
Anders Kempe, Johan Lifvergren, Jessica Ekblad & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Pär Eggefjäll
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 14:14
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 14:15
Dagordning

Protokollet från 2014-05-08 godkändes.

§ 14:16
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 14:17
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
•

§ 14:18
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
•
Kassa:
2 500:Bankgiro:
38 400:Bankkonto: 26 500:Några klubbar i distriktet som inte har betalat in för DM-Fond, Köp av buttar
m.m. Dessa ska vi påminna.

§ 14:19
Ekonomi

1 rekord anmält. 1st godkändes.
HCE
50m/80cm
Anders Hellman

§ 14:20
Distriktsrekord
& Statistik

Åtvidabergs BSK 647p

Rekordlistorna på hemsidan är uppdaterade med nya avstånd m.m.
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.

Finspångs östgötatourtävling har genomförts och det var en vettig variant
§ 14:21
(2/3 900-rond) men dock få deltagare.
TävlingsMjölby har genomfört DM i Jakt och Fält och även där var det få deltagare så verksamhet
frågan är hur vi ska göra för att öka deltagandet. Det diskuterades lite men
inget beslut om något. En fråga för höstmötet.
DM i Tavla ute kommer arrangeras i Bottna och där är alla klubbar i
distriktet representerade.
Stefan försökte nå Pär innan mötet för en rapport men lyckades inte så inte så § 14:22
mycket att säga om ungdomsverksamheten. Mjölbys läger verkar få dålig
Ungdom
uppslutning då det inte är så många anmälda ännu.

Domarkurs samt Steg 1 kurs är genomförda. Vi ska försöka arrangera en
uppdateringskurs för domare under hösten.
Den stora utmaningen är nu att arrangera en Steg 2 kurs där Johan hoppas på
lite hjälp när det gäller upplägg av kurs samt kursinnehåll.
Johan har hittat en enklare läsplatta som man kan använda till regelboken
med mycket bra resultat när det gäller läslighet m.m. Tanken är att visa
klubbarna på höstmötet.
•

§ 14:23
Utbildning

§ 14:24
Höstmöte
Det är dags för höstmöte. Datum diskuterades och två alternativ finns, Övriga frågor
18:e eller 19:e oktober. Stefan ska kolla plats och tillgänglighet de
datumen.

När: 11 september, 18.30
Plats: Meddelas senare.

§ 14:25
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 14:26
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

