Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 5:e februari 2015 i Åtvidaberg.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell, Anders Kempe &
Anders Hellman
Ej Närvarande: Jessica Ekblad, Pär Eggefjäll, Johan Lifvergren & Tommy Johansson
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 14:53
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 14:54
Dagordning

Protokollet från 2014-06-26, 2014-09-11 & 2014-12-04 godkändes.

§ 14:55
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 14:56
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Statistik från klubbarna
• Nomineringar till stipendier
• Diplom Svenska Rekord
• Inbjudan SISU/ÖIF årsmöte

§ 14:57
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Inga
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

Kassörskan kunde inte närvara på mötet så ekonomin
bordläggs. Anders rapporterade att vi har tomt i DMFonden då vi har fyllt på med medaljer så det är dags
att fylla på. Det är sagt att klubbarna står för 200kr
varje år så vi ska skicka ut fakturor till klubbarna.

Fanns inga rekord anmälda till detta möte.
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.

Det har varit dåligt med folk på våra tävlingar i distriktet. T.ex. så har
Åtvidaberg 7st anmälda till deras tävling varav de själva ställer upp med 6st
skyttar och det är ca 1 vecka kvar till tävlingsstart. Det verkar finnas många
ungdomar i klubbarna men de är inte intresserade av att tävla. Vi får hoppas
att det ändrar sig.
Östgötacorren börjar nästa vecka, v.7.
Det är lite datum som saknas i Östgötakalendern men förhoppningsvis
kommer det att fyllas på inom kort.

§ 14:58
Ekonomi

§ 14:59
Distriktsrekord
& Statistik

§ 14:60
Tävlingsverksamhet

Vi ska arrangera en ny träff för ungdomarna. Pär skriver en inbjudan som vi
skickar ut.

§ 14:61
Ungdom

Johan har varit på en uppdateringkurs för nationella domarutbildare.
§ 14:62
Vi behöver komma igång med årets utbildningar. Tanken är ju att vi ska ha
Utbildning
fasta veckor för utbildningar. Detta år blir det inte så men vi ska ändå erbjuda
utbildningar till klubbarna.
Närvarande styrelsen tar fram ett förslag så får Johan säga bu eller bä.
Steg 1: 29 mars (första träffen)
Nydomarutbildning: 15 april (första träffen)
Steg 2: 11 oktober (första träffen)
Uppdateringskurs domare: 4 november
•

Årsmöte
11 april. Stefan kollar plats där vi kan vara.

•

SM-möte
Vi ska vara ute i god tid med planeringen för det SM vi ska arrangera
2016. Styrelsen kollade igenom ansökan för tävlingen och justerade
några saker. Den ska skickas in till SBF.
Den 3:e mars kommer vi ha ett SM-möte med resterade klubbar i
distriktet. Inbjudan kommer att skickas ut till klubbarna.

§ 14:63
Övriga frågor

När: 19 mars
Plats: Motala
Tid: 18.30

§ 14:64
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 14:65
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

