Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 28:e juni 2017 i Norrköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Ameli Hallin, Tommy Johansson,
Anders Kempe, Renée Modigh, Christer Epparn & Jakob Lindgren.
Ej Närvarande: Jessica Ekblad & Hannes Krusell.
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 17:26
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 17:27
Dagordning

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 17:28
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 17:29
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Information angående SM i Motala

§ 17:30
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post

Rapporter:
• Kalle och Stefan var på SBF´s stämma i Gävle och det var trevligt
och många diskutioner. Inte många tuffa diskutioner utan man var
överens för det mesta. Lite större och omfattande prat om
tidningen och dess framtid där det kommer bli någon form av
balanserad nättidning.
Lite prat om röstlängden inom SBF (Se motion)
Beslut angående motioner och propositioner finns att se på SBF´s
hemsida.
Det var en lugn stämma över lag.
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Godkändes och lades till handlingarna

§ 17:31
Ekonomi

3st rekord anmälda till mötet. Beslutades godkänna 2st. Per Bengtsson får se § 17:32
till att 40-klassen kommer in på tävlingsronden igen för att kunna slå rekord i Distriktsrekord
den klassen.
& 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.

Det har inte hänt så mycket i ämnet tävlingar. Det är inte så många tävlingar
som äger rum just nu i distriktet.
Det påpekas att det börjar bli dåligt med medaljer i DM-lådan. Måste den
fyllas på så måsste vi, medaljer ska finnas och kostnaden tas från klubbarna
som vanligt via DM-fonden

§ 17:33
Tävlingsverksamhet

Vi får inte glömma förändringarna som kom fram på vår mötet angående OT
Renee informerade styrelsen om arbetet med Östgötagruppen i framtiden.
Hur kan vi finansiera arbetet med gruppen och finns det pengar avsatta för
ändamålet, vid årsmötet så godkändes budgeten där det ligger en punkt för
ÖG. Det planeras även för flera läger i framtiden i länet. De datum som
Renee tror ska fungera eller som ligger som förslag är exempelvis 17/9, 1/10
och 19/11

§ 17:34
Ungdom

Domarutbildning, som skulle ha gått i Motala blev inställd på grund av för få
deltagare.
Men beridet har haft en kurs för domare i det beridna bågskyttet.

§ 17:35
Utbildning

•

Hemsidan
Hannes skickar ut en påminnelse igen om adresser och kontakter. Det
beslutades även om distriktet ska finnas på Facebook vilket mötet
ansåg inte vara fel. Vi var också överens om att det ska finnas någon
form av kalender på sidan.

•

Beridet bågskytte
Just nu så ligger det beridna bågskyttet stilla med tanke på lite
konflikter med jordbruksverket angående deras tävlingar. Vi hoppas
att det löser sig så att det blir lite nystart igen för beridet bågskytte.

•

SM 2017
Kalle informerade styrelsen om SM arrangemanget i Motala Inte
riktigt klart ännu beträffande ekonomin

§ 17:36
Övriga frågor

När: 7 september
Plats: Motala
Tid: 18.30

§ 17:37
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 17:38
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Karl Göran Eklundh
Präntare för detta möte.

