Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 26 april 2018 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Jessica Ekblad och Renée Modigh via telefonlänk
Anmält förhinder: Hannes Krusell, Tommy Johansson och Anders Kempe.
§ 18:14 Mötets öppnande.
Ordförande Stefan Hansson hälsar alla i styrelsen välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 18:15 Godkännande av dagordning.
Dagordningen föredrogs av ordförande och godkändes.
§ 18:16 Godkännande av protokoll.
Konstituerande protokollet godkändes och lades till handlingarna
§ 18:17 Bordlagda frågor.
Det fanns inga frågor att ta upp vid detta möte.
§ 18:18 Skrivelser och rapporter.
Stefan och Kalle informerade om vad som hänt under stämman och i stort sätt så gick motionerna så
som Östergötland ville. Motionerna som fanns till beslut på stämman gick igenom utan större
diskussion. Kurt Lundgren tackade för sig med denna stämma men blev adjungerad in i styrelsen för
att hjälpa till med SM arrangemangen i framtiden. Han valdes även till hedersledamot i SBF och fick
en stående applåd av alla deltagare på mötet. En mycket rörd Kurtan tackade för allt arbete som
klubbarna har lagt ner på alla dessa stora arrangemang. Lite tårar föll utför kinden på honom.
Kalle och Stefan har närvarat vid ÖIF/SISU:s årsmöte i Norrköping. Där vi fick information angående
Vidingsjö. Så som OIF har gjort får man inte göra men ett enigt årsmöte beslutade att det var okej att
avyttra ägorna som fans tidigare i Vidingsjö.
§ 18:19 Ekonomi.
Kassören gick igenom ekonomin och mötet beslutade att godkänna redovisningen och lägga
handlingarna till handöingarna.
§ 18:20 Rekord och statistik.
De rekord som var inlämnade enligt regler godkändes se bilaga 1.
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.

§ 18:21 Tävlingsverksamhet.
Anders Kempe närvarade inte vid kvällens möte så punkten bordlades
§ 18:22 Ungdom/Östgötagruppen.
Renée informerade från Åtvidabergsträffen,
Man bestämde att det skulle hållas en liknande träff i Rejmyre den 12/5 vilket gör att det börjar bli
bråttom med inbjudan.
På ÖBSF’s websida under fliken Distriktskoordinator finns diverse information och
Distriktskoordinatorrollen samt inbjudningar och rapporter om verksamheten ”ÖstgötamodellenUngdom”.

§ 18:23 Utbildning.
Distriktet efterfrågar utbildningar typ domarutbildning för nybörjare, steg 2 utbildning skulle även
vara intressant för en del klubbar. Att tränarutbildningar i samband med ungdomsträffar/läger kan
vara ett alternativ för genomförande diskuterades.
§ 18:24 Övriga frågor.
Det fanns inga till detta möte
§ 18:25 Nästa möte.
Äger rum i Norrköping den 28/6 2018 kl. 18.30 på en plats som inbjudan återkommer med enligt
Stefan.
§ 18:26 Mötets avslut.
Ordförande Stefan Hansson tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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