Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 26:e maj 2016 i Finspång.
Närvarande: Stefan Hansson, Hannes Krusell, Anders Hellman, Christer Epparn
Karl-Göran Eklundh & Tommy Johansson
Ej Närvarande: Anders Kempe & Jessica Ekblad
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 16:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 16:14
Dagordning

Protokollet från 2016-02-11 bordlades.

§ 16:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 16:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Inga skrivelser

§ 16:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Inga rapporter
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:
Martin Hellman
Martin Hellman
David Fredriksson
David Fredriksson
Alva Lindberg
Martin Hellman
Martin Hellman

Det har blivit något galet i balansrapporten så
den visar felaktiga siffror. Ekonomin
bordläggdes därför till nästa möte.

Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK
Mjölby BS
Mjölby BS
Mjölby BS
Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK

HCE
HC16
HB16
HB16
DR13
HC16
HCE

WA 50m/72 pilar
WA 50m/72 pilar
40m 2x36 pil
40m 2x36 pil
70/50
WA 50m/15 pilar
WA 50m/15 pilar

§ 16:18
Ekonomi

673p § 16:19
673p Distriktsrekord
390p & Statistik
403p
614p
144p
144p

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.

Finspångs tävling den 25:e maj blev inställd då det var 7st anmälda.
Skulle vara bra med en till utomhustävling inom östgötatouren då det nu bara
blev en under hela året men Finspång funderar på att lägga en tävling lite
senare på året.

§ 16:20
Tävlingsverksamhet

Ska vi arrangera en utomhuskorre? Vi skickar ut frågan till klubbarna och
sen vad de tycker.
Vi behöver kanske se över klassindelningen för de yngre skyttarna inom
östgötatouren och ändra eller förtydliga den.
För att få igång Östgötagruppen igen måste vi försöka få igång tävlandet
bland de yngre i distriktet då det nu verkar vara väldigt lågt.
Om vi får igång den sociala biten bland ungdomarna kanske det blir lättare
att få ut de på tävlingar. Vi avvaktar till hösten och försöker få igång det då.

§ 16:21
Ungdom

Vad ska vi ha för sorts utbildingar under kommande år? Det verkar som att
§ 16:22
domarutbildningar behövs tillsammans med Steg utbildningarna. Till
Utbildning
domarutbildningarna hoppas vi att vi kan få hjälp av Johan Lifvergren som är
vår enda utbildade domarutbildare.
När det gäller stegutbildningar så har Linköping för avsikt att ha lite sådana
och de är inte obekväma med att bjuda in övriga klubbar i distriktet.
•

§ 16:23
SM
Reflexvästarna som funnits i Motala lämnas över till Stefan inför SM. Övriga frågor
Vi har till SM fått låna en lastbil för transporter av material. Det finns
dock en risk att företaget själva har körningar på den bilen och skulle
det vara fallet så får vi hyra en lastbil.
Får Östgötaskyttar skjuta SM? Först och främst måste vi ha personal
till att kunna genomföra tävlingen.

•

Facebook
Nu för tiden så får man ut information snabbare med hjälp av sociala
medier. Så därför ska vi skapa en facebooksida för ÖBSF där vi kan
få ut information snabbt och smidigt.

När: 18 augusti
Plats: Motala
Tid: 18.30

§ 16:24
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 16:25
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

