Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 18:e augusti 2016 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Hannes Krusell, Anders Hellman, Christer Epparn
Karl-Göran Eklundh, Tommy Johansson, Anders Kempe & Jessica Ekblad
Ej Närvarande:
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 16:26
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 16:27
Dagordning

Protokollen från 2016-02-11 & 2016-05-26 godkändes.

§ 16:28
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 16:29
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Faktura för SM mat
• Anmälningar m.m till SM
• Div. konferenser
• Utvärdering SM från klubbarna

§ 16:30
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Distriktet har arrangerat ett lyckat SM arrangemang med hjälp av
klubbarna.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

990: 31 200: 26 600: 900: 11 000: 8 800: 13 700: Några klubbar har inte betalat Korren eller
påfyllnad till DM fonden.

§ 16:31
Ekonomi

Anders Hellman
Anders Hellman
Fredrik Larsson
Alva Lindberg
Sara Nilsson

Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK
Linköpings SKF
Mjölby BS
Mjölby BS

HC50
HC50
HBE
DR13
DR16

WA 40m/72 pilar
WA 50m/15 pilar
SBF 900 60m
40m 2x36 pil
70m 2x36 pil

659p § 16:32
142p Distriktsrekord
237p & Statistik
623p
466p

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.

Ska vi arrangera en utomhuskorre? Frågan har skickats ut till klubbarna men
vi fick inte så mycket feedback. Vi avvaktar och ser.
Tourfinalen kommer gå i Åtvidaberg men inget datum är satt ännu.
Deltagandet på tourtävlingarna blir mindre och mindre samtidigt som det
verkar som att det blir fler och fler som skjuter i klubbarna men de är inte ute
och tävlar.
Ska vi fortsätta med Östgötatouren? Vi väcker frågan på Höstmötet och även
hur vi ska få folk till att tävla mer.

§ 16:33
Tävlingsverksamhet

DM i Jakt & Fält går i Finspång den 3:e september
DM i 3D går i Motala den 11:e september
DM i Tavla Inomhus går i Linköping den 22:a oktober
Mjölby BS kommer att arrangera ett läger för ungdomar 1-2 oktober vilket är
bra att det händer något för ungdomarna i distriktet nu när det inte är så stor
verksamhet i Östgötagruppen.

§ 16:34
Ungdom

Östra götalandsgruppen håller på och drar igång sin verksamhet och de
ungdomar som vill satsa på bågskytte ska sträva efter att få vara med i denna
grupp.
Vi har fått ett mejl från Ameli Hallin (Beridna bågskyttar) där de är
intresserade av utbildning för tränare. Frågan är om det är någon skillnad på
utbildningen Steg 1 m.m. för beridet bågskytte mot det som vi vanligtvis lär
ut. Stefan ska kolla på detta och sedan höra av sig till Ameli.
Vi bör köra en uppdateringskurs för domare i höst då det är många som blir
av med sitt domarkort i årsskiftet. Vi har tidigare tagit fram förslag på hur vi
ska lägga upp utbildningarna under året och vi ska försöka få fram det igen.

§ 16:35
Utbildning

•

Avstämning SM
Så snart den ekonomiska redovisningen är klar så ska vi kalla till ett
möte för att avsluta SM 2016. Vi har bett klubbarna att göra en
utvärdering av SM som vi ska sammanställa till detta möte.
Vinsten från SM delas på liknande sätt som föregående SM.
Delas på antalet klubbar + distriktet och sen får varje klubb en andel
och distriktet får två för att säkerställa så klubbarna inte behöver
betala en avgift till distriktet.
fOOMS deltog på några av SM mötena men sedan har de inte varit
aktiva i SM delen och även inte betalat för DM-fonden. Stefan ska
ringa Ola och stämma av hur det ser ut för dem.

•

Facebook
En facebooksida finns skapad men innan vi publicerar den ska vi få
iordning på en logga till sidan. Under SM 2013 hade vi en
jättebralogga som vi kanske kan ändra lite så den passar för distriktet.
Anders och Anders ska kolla med Robert som gjorde den om vi får
använda och redigera den. Vi behöver i så fall få den i helst EPS
format.

•

SM 2017
Kalle informerade styrelsen om att Tavel SM 2017 kommer gå i
Motala den 14-16 juli och hoppas på hjälp från klubbarna för att ro
det i land. Intresset verkar finnas i klubbarna att hjälpa till!

•

Höstmöte
Höstmötet kommer i år vara den 23:e oktober. Vi kollar om det går
att vara på samma ställe som förra året då lokalen där är bra.

•

Mejladress
Under SM 2016 så märktes det att vår officiella epostadress är lite
förvirrande. Vi bör kanske se över den.
till.obsf@gmail.com – till följt av en punkt gör att man tror det skall
uteslutas.

•

Protokoll SM 2013
Protokollen från SM 2013 ligger hemma hos Hannes. Styrelsen
beslutade att vi kan slänga dessa.

§ 16:36
Övriga frågor

När: 10 oktober
Plats: Norrköping
Tid: 18.30

§ 16:37
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 16:38
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

