Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 7:e september 2017 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Tommy Johansson,
Renée Modigh & Jessica Ekblad.
Ej Närvarande: Christer Epparn, Jakob Lindgren, Anders Kempe, Ameli Hallin & Hannes
Krusell.
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 17:39
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 17:40
Dagordning

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 17:41
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 17:42
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
§ 17:43
• Inbjudan till distrikt och föreningskonferens i Kista 23-24/9 2017. Skrivelser &
Rapporter
Mötet beslutar att Kalle åker på konferensen
• Förslag på logga som passar ÖBSF:s FBsida och eventuellt
hemsidan. Mötet beslutar att vi ska ta kontakt med Robert Nilsson
i Åtvidaberg för en ändring av hans SM-logga så att den passar
våra behov
Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post

Rapporter:
• Finspång ska ha en kurs i bättre styrelsearbete. Vore tacksamt om
övriga föreningar fick möjlighet att deltaga i denna kurs. Stefan
pratar med Epparn om detta
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Godkändes och lades till handlingarna

6st rekord anmälda till mötet. Beslutades godkänna 5st. Renee Modigh har
slagit rekord i en tävling i Katrineholm men Tommy kan inte hitta
resultatlistan från den tävlingen. Renee och Tommy kollar om de kan få tag i
listan för att sedan godkänna rekordet.
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.

§ 17:44
Ekonomi

§ 17:45
Distriktsrekord
& Statistik

Vi la fram ett förslag till att öka avgiften till Östgöta cupen (lotteriet) med en
femma så att avgiften blir tiokronor efter årsskiftet. Frågan måste tas upp på
höstmötet

§ 17:46
Tävlingsverksamhet

Renee informerar att hon tänker hålla första mötet i Östgötamodellen den
§ 17:47
28/9 i Linköping. Tanken är att diskutera den modell som diskuterades vid en Ungdom
tidigare träff i Linköping och som också är utskickat till föreningarna för
påseende. Renee efter frågar finansieringsförslag och mötet tycker att vi
pratar med Epparn om det finns typ SISU möjligheter till finansiering. I
planeringen finns två träffar inplanerade, den 15/10 i Mjölby som vänder sig
till åldersgruppen 16-20 och nästa träff vänder sig till åldersgruppen upp till
16 och äger rum den 19/11 i Finspång.
Motala efterfrågar en utbildning på distriktsnivå. Vi hänskjuter frågan till
Epparn som äger ämnet. Motala förtydligar att det är typ steg 1 och 2
utbildning som de efterlyser.

•

Höstmöte
Höstmötet ska äga rum den 22/10 2017 med start kl.10.00. Stefan
kollar om det går att vara på Idrottens hus i Linköping

§ 17:48
Utbildning

§ 17:49
Övriga frågor

När: 22 oktober
Plats: Där höstmötet kommer äga rum
Tid: 10.00
Vi beslutade även att ha vårat decembermöte i Norrköping den 8/12 2017.
Renee håller i taktpinnen för denna planering.

§ 17:50
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 17:51
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Karl Göran Eklundh
Präntare för detta möte.

