Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 1:a oktober 2015 i Söderköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Kempe, Hannes Krusell, Anders Hellman, Johan
Lifvergren
Ej Närvarande: Pär Eggefjäll, Karl-Göran Eklundh, Jessica Ekblad & Tommy Johansson
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 15:39
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 15:40
Dagordning

Protokollet från 2015-08-20 godkändes.

§ 15:41
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 15:42
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• SBF´s Valberedning

§ 15:43
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Inga rapporter
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:
David Fredriksson
Ellen Andersson
Per Bengtsson
Conny Wallon

Kassörskan kunde inte närvara på mötet så
ekonomin redovisas på nästa möte.

HB13
DB16
HRE
HCE

Mjölby BS
Mjölby BS
Mjölby BS
Mjölby BS

WA 70/50 36 pil
WA 70/50 36 pil
WA 70/50 36 pil
WA 70/50 36 pil

242
242
309
318

§ 15:44
Ekonomi

§ 15:45
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.

DM inomhus kommer arrangeras i samband med Julosten i Motala den 28
november och östgötatourfinalen kommer arrangeras i Åtvidaberg den 7:e
november.
Några frågor att ta med till höstmötet är hur vi ska få ut mer skyttar på dessa
tävlingar och om touren ska vara kvar då tävlingsdeltagandet minskar mer
och mer. Hur ska vi isåfall vidareutveckla touren?
Vi skickar ut dessa frågor till klubbarna inför höstmötet.

§ 15:46
Tävlingsverksamhet

Det har varit lugnt angående denna punkt på sista tiden. På dagens möte har
vi inget speciellt att ta upp under denna punkt.

§ 15:47
Ungdom

Vi ska köra en repetitionsutbildning för domare i mitten av november, en
inbjudan bör vi få ut inom kort. Det kommer gå åt många domare under SM
2016 men det finns många domare i vårt distrikt.

§ 15:48
Utbildning

•

SM
Stefan informerar styrelsen om att Kalle och Christer Karlgren har
varit på möte med SM veckan och diskuterat arrangemanget. Dom
ville gärna att vi ska vara så centralt som möjligt och vi ska skicka in
en karta med förslag på plats som passar för oss. Vi kommer ha ett
SM-möte med klubbarna i distriktet den 12:e oktober.

•

Ungdomsansvarig
Pär har meddelat att han har flyttat till annan ort pga. av studier och
lämnar sin post som ungdomsansvarig. Anders Hellman som är
suppleant går in som ordinarie men vi ska kolla på möjligheten att
adjungera in någon/några som tar detta uppdrag.

•

Höstmötet
Anders undrar om ÖBSF brukar stå för kostnaden på lokal för
höstmöte. Då de inte har fått ett prisförslag på tilltänkt lokal så vet de
inte hur mycket hyran är. Svar kommer förhoppningsvis inom kort.
Mat ska också kollas upp.

§ 15:49
Övriga frågor

När: 4 december
Plats: Söderköping
Tid: 18.00

§ 15:50
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 15:51
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

