Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 27:e juni 2019 i Norrköping.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Hannes Krusell, Ulrika Hellman
Renée Modigh, Jakob Lindgren & Jessica Ekblad
Ej Närvarande: Anders Kempe, Torbjörn Modig & Tommy Johansson
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 19:28
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 19:29
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 19:30
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 19:31
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Utbildningar i resultatdatabasen
• Ansökan tävlingar 2020 och framåt, genom resultatdatabasen

§ 19:32
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Inbjudan till Ungdomsträffar
Rapporter:
• Inga rapporter
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:-

§ 19:33
Ekonomi

Rekorden godkändes enligt nedan.
Klass
DC50
DCE
HC50
DB16
CJD

Namn
Åsa Hellman
Åsa Hellman
Anders Hellman
Johanna Lindgren
Lova Salovaara

Förening
Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK
Linköpings SKF
Linköpings SKF

Tävlingsrond
WA 50 m / 80 cm
WA 50 m / 80 cm
WA 50 m / 80 cm
SBF 70/50
70/50

Totalt
619
619
629
575
587

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.

§ 19:34
Distriktsrekord
& Statistik

Anders kunde inte närvara på mötet men medaljer som tidigare beställts har kommit
hem nu.
I helgen som kommer, den 29:e juni, så går det Tavel DM i Bottna.

§ 19:35
Tävlingsverksamhet

Det var ett läger planerat till tävlingen i Bottna med övernattning men det har inte
inkommit några anmälningar så därför har vi ställt in denna.
Så snart som möjligt kommer Renée samla referensgruppen och tänka över hur
verksamheten ska se ut. Eventuellt gå tillbaks till Östgötagruppens koncept där man
valde ut ungdomar som fick vara med i denna grupp och satsa lite mer på olika
utbildningar m.m som kanske är belagd med avgift.
Kolla även hur det ser ut i klubbarna om ungdomarna uppmärksammas att åka på
dessa träffar.

§ 19:36
Östgötamodellen
Ungdom

Senaste träffen som var arrangerades i Åtvidaberg där klubben verkligen ställde upp
med arrangemanget och ungdomarna fick lära sig mycket om skogsskyttet.
En del av kontaktpersonerna i klubbarna har kanske inte fått vissa utav mejlen, vi får
kolla upp detta och se om dom har fallit bort från mejllistan.
Renée skriver lite i våran grupp, Onsdagsgruppen på Facebook, men det är inte så
mycket reaktioner på det som skrivs.
Ska vi på distriktsnivå ha en ungdomsverksamhet när det är dålig närvaro på träffarna
eller kan klubbarna ha hand om detta själva. Vi fortsätter kämpa på då det antagligen
kommer ta lite tid för denna verksamhet att komma igång.
Man kanske skulle köra rena ungdomstävlingar i distriktet för att få upp intresset hos
ungdomarna.
Ulrika har försökt hitta vårat tidigare beslut om hur utbildningarna ska ligga på året
men inte lyckats, vi ska se om vi kan hitta dessa.

§ 19:37
Utbildning

Finns mycket önskemål om vilka utbildningar som skall arrangeras av distriktet men
när dom väl arrangeras så är det för få som anmäler sig till dessa.
Pusha på klubbarna att arrangera och bjuda in övriga klubbar istället för att det ska
arrangeras i ÖBSF´s regi då klubbarna kan söka SISU-bidrag medans distriktet inte
kan det.
•
•
•

Utmärkelser på hemsidan – Dåligt uppdaterat men ska undersöka detta. Kan
vara att google docs dokumentet inte riktigt fungerar som det ska.
Protokoll på hemsidan – Se till så att alla protokoll finns på hemsidan.
SM-veckan 2021 – Linköpingsklubben är inte intresserade av att arrangera
detta själv men det borde arrangeras ett SM i bågskytte under denna period så
vi behöver engagera oss lite i detta. Stefan och Kalle tar kontakt med
Linköpings kommun och påbörjar en dialog.

§ 19:38
Övriga frågor

När: 5:e september
Plats: Motala
Tid: 18:30

§ 19:39
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 19:40
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

