Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 28 juni 2018 i Norrköping (Utomhus på BKF tavelbana, Himmelstalund)
Närvarande: Karl Göran Eklundh, Renée Modigh, Anders Kempe, Christer Epparn och Jakob Lindgren
Anmält förhinder: Stefan Hansson, Hannes Krusell, Tommy Johansson och Jessica Ekblad
§ 18:27 Mötets öppnande.
Vice ordförande Karl Göran Eklundh hälsade välkommen. Renée utsågs att föra protokoll för mötet.
Mötet förklarades öppnat.
§ 18:28 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes efter föredragning av ordföranden.
§ 18:29 Godkännande av protokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 18:30 Bordlagda frågor.
Det fanns inga frågor att ta upp vid detta möte.
§ 18:31 Skrivelser och rapporter.
• SBF inbjudan till Tränar/Ungdomskonferens den 28-20 sep hade inkommit. Mötet beslutade
att ÖBSF i skrivelse uppmuntrar distriktets klubbar att utse deltagare i konferensen. (Särskilt
värdefullt om kontaktpersoner/tränare enl. Östgötamodellen-Ungdom har möjlighet att
delta.
• Tillgång till ÖIFs lokaler i Linköping. För framtida möten/utbildningar inom distriktet kan det
vara värdefullt med tillgång till centralt belägna träffpunkter. Stefan ska ombes att söka
information om detta.
§ 18:32 Ekonomi.
Kassören, som inte var närvarande, hade tillställt mötet aktuella ekonomiska rapporter.
Redovisningen godkändes. Dock beslutades att DM-fonden måste fyllas på. Distriktets klubbar
kommer att debiteras i vedertagen ordning; tidigare beslut.
§ 18:33 Rekord och statistik.
Ansvarig för Rekord och Statistik, Tommy Johansson, hade inte lämnat underlag till mötet. Mötet
antar därför att inga uppdateringar finnas för godkännande.
§ 18:34 Tävlingsverksamhet.
Anders Kempe rapporterade att 2 st DM-tävlingar hållits sedan förra mötet; DM i Jakt/Fält i Mjölby
och DM i Tavla i Norrköping. (DM i 3D går av stapeln den 29 juli i Rejmyre)
Planering av tävlingar i distriktet diskuterades. Risken att tävlingar ”slår ut varandra” p g a att de
anordnas för tätt tidsmässigt och/eller arrangeras samtidigt som annan närliggande distriktsklubb
anordnar tävling diskuterades. I ett försök att eliminera sådana risker beslutar mötet att i skrivelse till
distriktets klubbar uppmana till att före den 15 aug. 2018 sända in en preliminär plan för de tävlingar
klubben funderar på att hålla under år 2019.
§ 18:35 Ungdom/Östgötamodellen-Ungdom.
• Renée berättade att inom verksamheten ”Östgötamodellen-Ungdom” hade ytterligare en
ungdomsträff under ledning av Distriktskoordinator Adrian Lovén hållits. Denna hölls i
Rejmyre den 12 maj, med temat 3D-skytte.

•
•

Christer, som deltog i träffen som medföljande tränare ifrån Finspång berättade att
ungdomarna tyckte att det var roligt att få information om 3D-skytte, i teori och praktik, av
värdklubbens duktiga skyttar.
Dock varnade Christer för att det finns risker med att ändra i ett förut bestämt program om
inte det nya programmet blir tydligt för alla deltagare.
Mötet anser vidare att inbjudan till det planerade lägret i Bottna (Pettersburg) borde ha
distribuerats mycket tidigare. Det sena utskicket av inbjudan är förmodligen en av
anledningarna till att lägret, p g a för få anmälningar, inte kommer att genomföras.
Renée berättar att en preliminär årsplan för verksamheten finns tillgänglig på ÖBSFs Idrott
Online-websida under fliken ”Distriktskoordinator”. Verksamheten första år genomförs på
detta sätt för att samla erfarenhet och idéer om hur verksamheten kan utvecklas. Ett möte
med verksamhetens Distriktskoordinator och referensgrupp kommer att hållas i höst.

§ 18:36 Utbildning.
Anders K berättar att utbildning av nya domare (10-11st) har genomförts under våren. Tillika en
Uppdateringskurs för 4 st domare. Ny Uppdateringskurs för domare kommer i höst.
Mötet beslutar att se över behovet av Tränarutbildning (Steg1, Steg2) bland distriktets klubbar. En
skrivelse med önskan om svar senast den 15 augusti kommer att skickas ut. (I enlighet med SBFs
Rekommendationer)
§ 18:37 Övriga frågor.
• Mötet diskuterar ÖBSFs hemsida och beslutar att via information (utskick) till klubbarna
informera och uppmuntra till att hämta information här. Bl a att för att följa upp frågor som
behandlas på ÖBSFs möten. Se protokoll
• Mötet beslutar också att mötesprotokoll skall vara samtliga i ÖBSFs styrelse tillhanda inom 4
dagar efter ett ÖBSF styrelsemöte. Styrelseledamöter godkänner eller påtalar brister i
protokollet inom 3 dagar. På så vis behöver inte protokollet godkännas vid kommande ÖBSFmöte och protokollet kan publiceras på hemsidan efter cirka en (1) vecka. (Styrelseledamot
som inte påtalar brister inom de tre dagarna har via sin tystnad godkänt protokollets
innehåll).
Årsmötesprotokoll ska även dessa publiceras inom rimlig tid på ÖBSFs hemsida.
§ 18:38 Nästa möte.
Äger rum i Motala den 2:e sept kl 14 (Obs! Söndag). Information om möteslokal meddelas i inbjudan
till mötet.
§ 18:39 Mötets avslut.
Vice Ordförande Karl Göran Eklundh tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
___________________

____________________

Karl Göran Eklundh
Vice ordförande

Renée Modigh
Tillf. sekreterare vid mötet

