Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 11:e februari 2016 i Åtvidaberg.
Närvarande: Stefan Hansson, Anders Kempe, Hannes Krusell, Anders Hellman,
Johan Lifvergren, Karl-Göran Eklundh & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Pär Eggefjäll & Jessica Ekblad
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 15:65
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 15:66
Dagordning

Protokollet från 2015-10-01 & 2015-12-04 godkändes.

§ 15:67
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 15:68
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Inga skrivelser

§ 15:69
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Stefan har varit på ett möte med alla SM arrangörer där man gått
igenom de kommande arrangemangen och hur man ska göra för
att det ska bli ett bra och säkert arrangemang. I år står SBF för
kostnaden men kommande år får arrangören själva stå för det.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:
Marie Löfroth
Cenneth Johansson
Erik Lind
Per Bengtsson
Conny Boström
Sara Nilsson
Martin Hellman
Anders Hellman

990: 34 000: 26 500: 970: 11 000: 8 800: 11 800: Finspångs BSK
Rejmyre BSK
Linköpings SKF
Mjölby BS

DR60
HLB60
HB50
RE-lag

Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK

HCE
HC50

§ 15:70
Ekonomi

WA 1x30 pil 18m
Fita 18m.60cm.60 pil
Fita 18m, 60 pil, 40cm
WA 18 meter 2x30 pil lag

234p
512p
527p
1590p

WA 18m/15 pilar
WA 18m/15 pilar

142p
139p

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.

§ 15:71
Distriktsrekord
& Statistik

Johan rapporterade att det en sektion för beridet bågskytte kommer bildas
inom IK Österviking och det ser ÖBSF´s styrelse som positivt. Beridet
bågskytte ingår numera i SBF så det är ett logiskt steg.
Det finns en egen licensgrupp för just beridet bågskytte och de kommer iom
detta arrangera tävlingar, t.ex. SM i Beridet Bågskytte i augusti.

§ 15:72
Tävlingsverksamhet

Finspång kommer arrangera DM i jakt & fält den 9:e september samt en
östgötatourtävling den 25:e maj.
Motala arrangerar påskägget den 24:e mars.
Då Pär har flyttat och tyvärr lämnat sin post så har detta somnat in lite.
Vi hoppas på att efter årsmötet kommer vi komma igång med detta igen.

§ 15:73
Ungdom

Det skulle vara bra om vi kunde sätta fasta veckor under året att ha våra
utbildningar på. Det skulle även skapa bra förutsättningar för framtiden då
man kan planera på ett bättre sätt.

§ 15:74
Utbildning

Vi kommer nu ha en Nydomarkurs följande datum: 18:e, 25:e april samt 2:a
maj. 2:a maj kommer också vara en uppdateringskurs.
Det arrangeras utbildningar i klubbarnas regi och vi ska kanske försöka stötta
klubbarna så vi kan bjuda in resterande klubbar till dessa.
•

Årsmöte
Årsmötet kommer i år vara den 3:e april och vi ska kolla kostnaden
för att vara i Åtvidaberg.
Vi ska även skriva i inbjudan att man detta år får skriva ut
årsmöteshandlingar själv men vi kommer för säkerhetsskull trycka
upp ett antal ex.

•

Årets skytt
Vem som ska utses diskuterades och bestämdes. Detta kommer att
presenteras på Årsmötet.

§ 15:75
Övriga frågor

När: 26:e maj
Plats: Finspång
Tid: 18.30

§ 15:76
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 15:77
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

