Protokoll för styrelsemöte med
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
Plats och tid: Måndag 29:e Februari, Skype
Medverkande: Magnus Larsson, Ingeborg Jonasson, Tony Lindeberg, Roine Knutsson, Börje
Johnsson
1. Mötets öppnande
Ingeborg hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
2. Val av protokollssekreterare och justeringspersoner
Magnus valdes till sekreterare och Tony till justerare
3. Fastsällande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
5. Rapporter
Domarkurs
Det är 30 anmälda till domarkurserna
Compound Kurs
Det är 14 anmälda till Comp-träffen i Vetlanda.
Årsrapport
Sävsjö och Lamhult har inte skickat in årsrapporten, Ingeborg tar kontakt med Sävsjö och
Roine med Lamhult och meddelar att årsrapporten måste in, annars så riskerar de
tävlingsförbud
Medlemsstatistik
Utan Lamhult och Sävsjö så fanns det vid årsskiftet 1 111 medlemmar i distriktet vilket är en
ökning ökning med 29 medlemmar
6. Ekonomi
Ett plusresultat för 2015 på 25 000 kr och tillgångar vid årets slut på 98 829 kr.
Efter justeringar så godkändes upprättat förslag till budget för 2016 som visar på ett
minusresultat på 36 500 kr.

7. Distriktsrekord och Diplom
Börje rapporterar att de nya diplomen är klara. Det är hela 61st distriktsrekord är satta under
året
8. Förberedelse årsmötet 2016
Inbjudan gick ut till klubbarna 17 feb, en påminnelse kommer att skickat ut via mail.
Årsplannering
- Inomhus DM blir den 29/10 i Grimslöv
- Utomhus DM i tavla blir 12/6 i Karlshamn
Verksamhetsberättelse
Upprättat förslag till verksamhetsberättelse gicks igenom och en del kompletteringar behöver
göras innan årsmötet
9. Årets Junior
Inför mötet så har endast en nominering inkommit, det är:
Chanjut Lersongkram
Klubb: Ljungby BSK
Klass: HB13 (HB16 från årsskiftet)
Motivering: SM-silver i tavla vid JSM i Helsingborg. Endast 2 poäng från prispallen i
seniorklassen HBE på inomhus DM i Karlskrona. Chanjut tränar minst 3 ggr i veckan och kan
vara en blivande mästare.
På mötet så nominerar Magnus, Alexander Kullberg, Skogens IF.
Motivering: Alexander tog medalj i samtliga utomhus SM i HC13. Guld i Fält, 3D och Jakt
samt brons i tavla. Alexander har vidare vunnit 3D touren i HC13 och ställde även upp i 3D
SM för seniorer där han slutade på en 34:e plats.
Eftersom det är så få närvarande vid kvällens möte så beslutades att Magnus får i uppdrag
att skriva ner motiveringen för Alexander och skicka till Ingeborg som skickar ut bägge
motiveringarna till styrelsens ledamöter som får rösta via mail.
10. Årets Senior
En nominering til årets senior har inkommit inför dagens möte.
Jan Elwing, Västbo BSK, HLBE
Motivering:
Bronset på 3D VM har han verkligen förtjänat.
Så många timmar som han har lagt ner på träning.
Och äntligen få lyckas.
Styrelsen beslutade att utse Jan Elwing, Västbo BSK till årets senior
11. Övriga Frågor
Frågan om skjutljus diskuterades och framför allt försäkringsfrågan. Tony får i uppdrag att
undersöka frågan till årsmötet.

12. Nästa möte

Nästa möte blir ett konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet
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