Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 10:e oktober 2016 i Norrköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Hannes Krusell, Anders Hellman,
Christer Epparn & Anders Kempe
Ej Närvarande: Karl-Göran Eklundh, Tommy Johansson & Jessica Ekblad
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 16:39
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 16:40
Dagordning

Protokollet från 2016-08-18 godkändes.

§ 16:41
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 16:42
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Rekord SM
• Regionala Konferenser

§ 16:43
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
Rapporter:
• Vi har fått en förfrågan från framtida SM arrangör angående vår
lunchmeny på SM. De ville gärna veta vad den innehöll då de
tyckte den var exemplarisk.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

§ 16:44
Ekonomi
Bordlägges. Ekonomin för SM presenteras för
styrelsen under kommande vecka.

Inga anmälda rekord
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 i Jakt & Fält samt DM i 3D har arrangerats dock med få deltagare vilket
inte är en bra utveckling. Mindre och mindre deltagare kommer på våra DM.
Det blev 5 DM-mästare på Jakt & Fält och 2 DM-mästare på 3D.
Oktoberlobben i Motala arrangerades den 9:e oktober med ett 30-tal
deltagare.
Tourfinalen kommer arrangeras i Åtvidaberg den 20:e november.
Anders kommer på höstmötet föreslå att vi lägger Östgötatouren vilande då
det är mindre och mindre som deltar i den.

§ 16:45
Distriktsrekord
& Statistik

§ 16:46
Tävlingsverksamhet

Mjölby har arrangerat ett lyckat läger med ett 20-tal ungdomar. Styrelsen
tycker det är bra att klubbarna i distriktet arrangerar lite aktiviteter för våra
ungdomar. De tränare som är på lägret ser kanske andra saker än vad
deltagarens egen klubbtränare ser vilket kan leda till en positiv utveckling.

§ 16:47
Ungdom

Anders Hellman berättade att Östra Götalandsgruppen har fått in 12st
ansökningar till gruppen. Från vårat eget distrikt är det 5 tjejer och 1 kille
som har kommit med.
Första träffen kommer vara i Huskvarna 4-6 november och sedan kommer
det vara en träff i Oskarshamn i slutet av januari.
Det kommer att arrangeras 3-4 läger per år där 1 av dessa innefattar
skogsskytte.
Johan har kollat på datum för kurser och kommer skicka över dessa för
distribution till klubbarna.

§ 16:48
Utbildning

Det finns ett förslag över hur utbildningarna under ett år ska fördelas och
detta ska presenteras på Höstmötet. Ser ut som följer:
Steg 1: v.4 – v.6, två heldagar.
Steg 2: v.19 – v.21, två heldagar.
Nydomarutbildning: v.37 – v.39, tre kvällar, tisdag – torsdag.
Uppdatering för domare: v.45 – v.46, en kväll.
En utbildning för domarutbildare kommer troligtvis arrangeras i vinter. Det
finns några intresserade av detta i distriktet.
•

SM
Vi avslutar SM2016 på Höstmötet.

•

Logga
Den logga som vi hade till SM2013 får vi använda till framtida bruk.
Robert i Åtvidaberg kommer hjälpa oss att få den som vi vill ha den.

§ 16:49
Övriga frågor

När: 9 december
Plats: Finspång
Tid: 18.00

§ 16:50
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 16:51
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

