Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 19:e februari 2019 i Mjölby.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Tommy Johansson, Hannes Krusell, Ulrika Hellman
& Jakob Lindgren
Ej Närvarande:, Jessica Ekblad, Anders Kempe, Renée Modigh & Torbjörn Modig
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 19:14
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 19:15
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 19:16
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 19:17
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Mejl angående SBF´s kommittéer där vissa har lagts ner
• Domare på IdrottOnline – kommer inte längre finnas en lista på SBF´s
hemsida utan ska finnas via IdrottOnline.

§ 19:18
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Inbjudan till Ianseokurs i Linköping
Rapporter:
• Kalle var på SBF´s stämma där upplägget från föregående år hade gjorts
om. Välbesökt årsmöte, alla som skulle på konferensen var även åhörare
till stämman.
Ordförande var Björn Ericsson. Inga större lustigheter eller bestämmelser.
Reklamtröjor blev tillåtet på prisutdelning. Ny ordförande som blev
Carina Olsson. Man hade ”speeddejting” med dom olika kommittéerna
samt att man tackade alla som har varit med i någon av de kommittéer
som lagts ner. Kommittéarbetet kommer hädanefter se annorlunda ut.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

2 319:20 674:26 651:2 570:4 038:4 861:16 385:-

En fråga om styrelsens apanage har betalats ut uppkom, då kassören inte kunde
närvara på mötet kollar vi detta vid nästa möte.

§ 19:19
Ekonomi

Rekorden godkändes enligt nedan.
Klass:
HC16
DC50
HIE
HC16

Namn
Martin Hellman
Åsa Hellman
Kennet Kjellgren
Martin Hellman

Förening
Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK
IK Österviking
Åtvidabergs BSK

Tävlingsrond
WA 18 m / 40 cm
WA 18 m / 40 cm
18m 60 cm tapet
18 m/40 cm/15 pil

Totalt
583
547
521
147

§ 19:20
Distriktsrekord
& 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.

Anders kunde inte närvara.
Står i kalendern att Motala har DM 11 augusti vilken är struken. DM i Tavla
Utomhus kommer Motala att arrangera tillsammans med IK Österviking i Bottna.
Vi kan konstatera att det är ganska många tävlingar i distriktet under detta år.

§ 19:21
Tävlingsverksamhet

Vi döper om denna punkt till Östgötamodellen Ungdom fr.om detta protokoll
Nästa större ungdomsträff är i Åtvidaberg den 25:e maj.
Vid årsmötet föreslogs det att man kan göra något vid varje eller vid några av
distriktets tävlingar, bara en enkel träff efter tävlingen och inget avancerat vilket
kommer att genomföras.
Kommer ta tid att få upp intresset för modellen bland ungdomar men det ser ändå
ljust ut.
Försöka få ungdomarna att söka sig till gruppen istället för att tjata dom till träffarna.
Gemensam uppvärmning inför tävling/träning kanske skulle vara nått vi ska införa.

§ 19:22
Östgötamodellen
Ungdom

Domarkursen blev inställd pga. för få anmälda. Intresset verkar ändå finnas i
distriktet så vi ska försöka få till nya datum för kurs. Stefan kommer dra lite i det på
uppdrag av Ordförande i BK Friskyttarna. Om dom får till det kommer de isåfall
bjuda in fler av distriktets klubbar.

§ 19:23
Utbildning

Generella utbildningsplaner?
Steg1 och Steg2 enligt våra mål i verksamhetsberättelsen. Hellre att klubbarna håller
i steg 1 då dom kan få mer stöd ifrån Sisu på så sätt.
Steg 2, har varit svårt att hitta deltagare för den kursen.
Finns gamla beslut om hur utbildningarna skulle vara upplagda över året, t.ex
nydomar på våren och en uppdatering på hösten.
Kommunikation till klubbarna. Kanske få till en enkät till klubbarna.
Lägga en grundtanke till klubbarna för att få in åsikter.
•

Östgötauren, samla in uren för att få koll på vart dom är. Ett ur på vift som vi
behöver få tag på.

§ 19:24
Övriga frågor

När: 27:e juni
Plats: Norrköping
Tid: 18:30

§ 19:26
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 19:27
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

