Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 21:a maj 2015 i Norrköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl-Göran Eklundh, Hannes Krusell, Anders Hellman,
Jessica Ekblad, Johan Lifvergren & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Pär Eggefjäll & Anders Kempe
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 15:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 15:14
Dagordning

Protokollet från 2015-03-19 godkändes.

§ 15:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 15:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Inga inkomna skrivelser

§ 15:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• SBF´s Stämma – Kalle och Stefan närvarade på stämman. Det var
inga större lustigheter runt motioner m.m. Några små ändringar
enligt publicerat material från SBF.
• ÖIF/SISU´s årsmöte – Kalle och Stefan närvarade även på detta
årsmöte. Inte mycket att rapportera från mötet.
Kassa: 50: Bankgiro: 41 300: Bankkonto: 26 600: DM fond: 0: Stipendiefond: 11 000: PW´s Minnesfond: 8 800: Ö-Touren: 12 700: -

Alla klubbar har inte betalat för medverkan i
Östgötakorren. Vi ska kontakta de klubbarna
angående detta.

Ett rekord anmält men det finns ingen rond att hänföra rekordet till.
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.

Anders kunde inte närvara på mötet men skickade ut ett mejl med lite
information.
DM medaljer är inköpta, Herr Elit samt Lag Elit.
Datum för DM i Jakt & Fält saknas men svar är på gång.
Anders Hellman tog upp frågan om skjuttröjor till NUM och han fick till
uppgift att kolla upp detta. Svaret skickades till styrelsen några dagar efter
mötet och SBF kommer lägga ut information om tröjor på deras hemsida
inom kort.

§ 15:18
Ekonomi

§ 15:19
Distriktsrekord
& Statistik

§ 15:20
Tävlingsverksamhet

Pär kunde inte närvara på mötet.
En omgång med nya domare har utbildats och på sista träffen så blev även
3st gamla domare uppdaterade.
Det blev lite diskussion om hur vi ska göra med domarutbildningen för att
locka mer folk. Vi ska försöka vara ute i god tid innan.
En ny kurs ska vi försöka ha till hösten och Johan ska kolla upp datum som
funkar och så skickar vi ut kallelse för detta.
•

SM 2016
De olika grupperna bör komma igång med deras arbete
Vi ska ha ett SM möte i höst.
Vi har fått in några olika förslag på loggor till SM. Dessa ska vi
presentera på ett möte och ta ett beslut om vilken vi ska använda.

§ 15:21
Ungdom
§ 15:22
Utbildning

§ 15:23
Övriga frågor

SM Hemsidan – tanken är att ha en arbetsyta där man kan logga in
och se information från de olika grupperna. Det ska vara få som kan
redigera informationen och desto flera som kan läsa den.
•

Skjuta hos annan förening
Frågan har uppkommit om det finns ett tidigare beslut inom ÖBSF att
man får skjuta hos klubbarna i distriktet utan avgift. Vi kan inte hitta
något skrivet om detta så det är en fråga för Höstmötet hur det ska
vara i fortsättningen.

När: 20 augusti
Plats: Motala
Tid: 18.30

§ 15:24
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 15:25
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

