Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 7:e december 2018 i Motala.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Tommy Johansson, Jessica Ekblad, Jakob Lindgren,
Hannes Krusell & Adrian Lovén
Ej Närvarande: Christer Epparn, Anders Kempe, Ameli Hallin & Renée Modigh
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 18:53
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 18:54
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 18:55
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 18:56
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Inbjudan från ÖIF – Workshop i idrottrörelsens framtid. Kalle & Stefan
åker på detta. 17 januari i Linköping
• Ny klubb i Östergötland som nu tillhör oss. BK Bågspännarna.
Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post

§ 18:57
Skrivelser &
Rapporter

Rapporter:
• Inga rapporter
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

2 585:31 519:26 651:2 570:6 038:5 861:16 385:-

Rekordet godkändes enligt nedan.
Martin Hellman
Åtvidabergs BSK

§ 18:58
Ekonomi

HC16

WA18m 15 pil

146

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.

§ 18:59
Distriktsrekord
& Statistik

§ 18:60
Tävlingsverksamhet
Vi ska kalla till ett möte där vi ska diskutera hur vi ska fortgå med gruppen. Det har
inte varit många ungdomar på träffarna trotts att vi varit ut i god tid med inbjudan.
Vi får försöka vara på klubbarna lite mer och informera flera gånger inför träffarna.

§ 18:61
Ungdom

Vi behöver kolla veckor för utbildningar samt få till domarkurs & kurser för steg1
samt steg2. Rikard har en bra modell för upplägg på utbildning.
•

§ 18:62
Utbildning

§ 18:63
Statistik – Vi ska i år prova lite nytt. Vi tar själva ut medlemsstatistiken från
Idrottonline och sen ber vi Fredrik Larsson i Linköping att få ta del av statistik Övriga frågor
från SBF´s resultatdatabas. Detta skickar vi sen ut till klubbarna för påseende
och eventuella justeringar.

När: 19 februari
Plats: Meddelas senare
Tid: 18.30

§ 18:64
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 18:65
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

