Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 19:e mars 2015 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell, Anders Kempe,
Anders Hellman, Jessica Ekblad, Pär Eggefjäll, Johan Lifvergren & Tommy Johansson
Ej Närvarande:
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 14:66
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 14:67
Dagordning

Protokollet från 2015-02-05 godkändes.

§ 14:68
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 14:69
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Statistik från klubbarna
• Nomineringar till stipendier
• Skatteverket – Vi har fått från dem att vi ska deklarera. Vi ska
skicka in till dem att vi är en förening och inte ska behöva göra
detta.
• Inbjudan SBF´s stämma – Vi anmäler två personer
• SDF Anslag – Johan fyller i och skickar in dessa
• Motioner & Propositioner – Vi behandlar detta i samband med
Vårmötet.
• Motion till ÖBSF – Motionen och styrelsens yttrande finns som
bilaga till detta protokoll.
• Uppsamlingshelg för Domarutbildare – Anders K kunde inte
närvara på förra så om han har möjlighet att närvara denna helg
har han mandat från styrelsen att anmäla sig själv.
• Svenska idrottshistoriska föreningen – Inget för distriktet men vi
skickar ut det till klubbarna.

§ 14:70
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Inbjudan till träff med Östgötagruppen 22/3
Rapporter:
• Inga
Kassa: 2 900: Bankgiro: 48 200: Bankkonto: 26 600: DM fond: 1000: Stipendiefond: 11 000: PW´s Minnesfond: 8 800: Ö-Touren: 6 600: -

Budgetförslaget fastställdes

§ 14:71
Ekonomi

Lag Åtvidabergs BSK – Linus Kempe, Martin Hellman & Simon Hellman
HC16
WA 18m / 180 pil – 1706p
Lag Åtvidabergs BSK – Linus Kempe, Martin Hellman & Simon Hellman
HC16
WA 18m / 24 pil – 231p
HC16 – Simon Hellman – Åtvidabergs BSK – WA 18m / 15 pil – 144p
HC13 – Gustaf Merving – Åtvidabergs BSK – WA 12m / 15 pil – 138p

§ 14:72
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.

Saknar fortfarande lite datum för DM i år men vi hoppas på att dessa
kommer in inom kort.
Det skulle vara önskvärt om vi kunde få någon mer tävling i Östgötatouren
då det är några tävlingar färre än föregående år.
Korren är genomförd och Anders ska skicka ut fakturor för de deltagare som
var med.
Det har gått åt en hel del DM medaljer så vi behöver fylla på. Anders kollar
pris.
Vi ska lägga förslag på vårmötet att öka den årliga avgiften från klubbarna
till 300kr, detta pga. ökat deltagande på DM.

§ 14:73
Tävlingsverksamhet

Det är träff med Östgötagruppen på söndag (22/3) och i nuläget är det fler
ledare än vad det är deltagare men det verkar som att deltagarantalet fylls på
så den kommer att genomföras.
Det kommer antagligen vara tungt i början när vi startar dessa träffar men
förhoppningsvis kommer det bli bättre.
Det verkar som att det är svårt att få med de rutinerade skyttarna utan det är
mest nybörjare som är intresserade av dessa träffas. Det verkar rent allmänt
vara svårt att få ut unga. Tillströmningen är stor men behållningen är inte
densamma.

§ 14:74
Ungdom

Det kommer vara en domarutbildning i slutet av april början av maj.
Förhoppningsvis kommer det en hel del intresserade till denna kurs.

§ 14:75
Utbildning

•

Årsmöte
11 april. Ramunderberget i Söderköping. Vi skickar ut en inbjudan
med sista anmälningsdag 3:e april.

§ 14:76
Övriga frågor

Vi skickar även ut att vi kommer gå igenom Motioner och
Propositioner på vårmötet som är innan årsmötet.
När: 11 april i samband med årsmötet
Plats: Söderköping
Tid:

§ 14:77
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 14:78
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

MOTION TILL ÖSTERGÖTLANDS
BÅGSKYTTEFÖRBUND
TAVELTÄVLINGAR
I Östergötland har vi idag Elin Kättström, Cicci Blomberg, Cherryl Loorents, Ellen Andersson, Maria
Jansson, Mikael Danielsson, Per Bengtsson, Martin Hellman, Kristoffer Jarl mfl. som alla är Sverigetopp
i sina klasser i tavelgrenen. Flera av skyttarna är aktuella för både junior och seniormästerskap de
kommande 5 åren, och för detta behövs många taveltävlingar av karaktären 70/50m – bedömt 610st/säsong. I dagsläget är det bara Linköpings SKF och Mjölby BS som arrangerar en taveltävling med
den ronden, vilket innebär att skyttarna måste lämna distriktet för att genomföra sin tävlingssäsong.
Detta innebär i sin tur att våra bästa skyttar, de som ska vara förebilder i distriktet, inte tävlar i
distriktet utan behöver lägga 5-10000kr (oftast mer) per säsong för att genomföra sina satsningar.
Distriktets bästa skyttar lägger tillsammans 50-100 000kr i rena bensinpengar för att tävla i Nykvarn,
Södertälje, Sundsvall, Hallsberg och Göteborg för att få ihop sin tävlingssäsong.
Vi i Östergötland är bevisligen fenomenala på att arrangera tävlingar som skyttar vill delta på, och mitt
förslag är därför att ÖBSF arbetar för att det skall genomföras 5st taveltävlingar av typen 70m/50m
varje säsong. Åtminstone 3st bör ligga innan midsommar så att våra skyttar kan använda sig av
resultaten för att kvalificera sig till de internationella mästerskapen.

Förslag:
ÖBSF samordnar datum och föreningar så att vi varje år har minst 5st taveltävlingar av typen 70/50m
(720-ronden).

Mvh

Per Bengtsson
Mjölby BS

Styrelsens ytttrande:
Avstyrker. Idén är god men styrelsen anser att ÖBSF inte kan styra klubbarna till
att annordna 5 tävlingar till fördel för en av våra fyra grenar.

PB Idrottsutbildningar
Per Bengtsson
pbidrottsutbildningar@gmail.com

0708-714950
www.facebook.com/archer1350

