Styrelsemöte för Östergötlands Bågskytteförbund
Protokoll fört den 22:a april 2021 via Teams.
Närvarande: Stefan Hansson, Karl Göran Eklundh, Hannes Krusell, Ulrika Hellman, Jessica Ekblad,
Renée Modigh, Anders Kempe, Fredrik Larsson, Jonas Jönsson
Ej Närvarande: Ulrika Backman
Ordförande Stefan Hansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 21:13
Öppnande

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 21:14
Dagordning

Fastställdes och lades till handlingarna.

§ 21:15
Föregående
protokoll

Fanns inga bordlagda frågor.

§ 21:16
Bordlagda
Frågor

Inkomna skrivelser:
• Fortsatta restriktioner
• Extra förbundsstämma 20 maj
o Anmälan senast 10 maj. Kalle och Stefan anmäls
• Stadgeändring för specialdistriktsförbund som kommer från RF´s
normalstadgar. Vi bör även skicka ut denna info till klubbarna.

§ 21:17
Skrivelser &
Rapporter

Utgående skrivelser:
• Styrelseprotokoll
• Vidarebefordrad e-post
• Årsrapporter från föreningar
Rapporter:
• Stefan och Kalle har varit på SBF´s digitala stämma. Inte riktigt lite mycket
diskussioner som det brukar bli med en fysiskt möte. 5 propositioner, 2
återremitterade pga. att dom kom in för sent. Inte så mycket andra
förändringar utan man konstaterade att Corona har slagit hårt även på
mötesverksamheten. Ett 100-tal bågskyttar som var med på förmötet där man
diskuterade bågskyttens framtid. Man tror att när Corona lindrar så kommer
det antagligen bli en stor uppgång för prova på verksamheterna.
Kassa:
Bankgiro:
Bankkonto:
DM fond:
Stipendiefond:
PW´s Minnesfond:
Ö-Touren:

4 076:5 771:26 651:5 625:2 038:4 861:16 385:-

Inga nya anmälda rekord har inkommit.
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.

§ 21:18
Ekonomi

§ 21:19
Distriktsrekord
& Statistik

Östgötacorren har pågått under några veckor. Alla klubbar var inte med och deltog.
25-30st deltog under denna period.
I inbjudan stod det att deltagandet kostade 20-25kr vilket vi nu kommer skicka ut
fakturor på. Anders ger Jessica underlag som sedan skickar ut fakturor.
Anders har inte kollat ännu hur det ser ut med inlagda DM men ska kolla upp det och
mejlar ut till berörda klubbar angående det.

§ 21:20
Tävlingsverksamhet

P g a Corona-pandemin har aktiviteter enl. Östgötamodellen Ungdom uteblivit.
Rollen som Distriktskoordinator är vakant, men Renée vill avvakta med att tillsätta
den rollen.
Renée fick gehör för att besöka distriktets föreningar för att diskutera
ungdomsverksamhet och det förslag till plan för 2021 som hon sammanställt.
Mötet var också positiva till att Stefan (ordf) deltar i dessa föreningsbesök för att ”ta
tempen” på föreningsklimatet e t c ... under/efter pandemin.

§ 21:21
Östgötamodellen
Ungdom

Ulrika har inte hört något från SBF då det var tal om att man skulle göra om
upplägget för utbildningarna.
Vi planerar vidare på våran redan tänkta plan.
Vi har en äldre plan och ska kolla vilket protokoll det kan stå i.

§ 21:22
Utbildning

Det är dags att kolla intresse för en nydomarutbildning och isåfall försöka få till det
innan sommaren.
•

•

Insatser mot vissa klubbar i Östergötland som inte har närvarat på dom
senaste mötena som ÖBSF har arrangerat. Tanken är att vi ska besöka dessa
klubbar för att se om det är något som dom behöver ha hjälp med. Ordförande
och vice ordförande kommer att besöka dessa klubbar.
SM-veckan 2022 – Arrangörerna för SM-veckan vill veta hur vi tänker
säkerhetsmässigt och vad som behövs och där behöver vi ge dom ett svar.
Fredrik skickar ett svar till dom.

§ 21:23
Övriga frågor

När: 17:e juni
Plats: Teams
Tid: 18:30

§ 21:24
Nästa Möte

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.

§ 21:25
Avslutning

Stefan Hansson
Ordförande

Hannes Krusell
Sekreterare

