Protokoll från styrelsemöte i
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
Plats: Sandsjöfors Värdshus
Dag: 2 april 2016
Närvarande: Ingeborg Jonasson, Tony Lindeberg, Mats Hallberg, Peter Carlsson, Börje Johnsson,
Roine Knutsson
1.
2.
3.
4.

Ordförande Ingeborg Jonasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Roine valdes till sekreterare för mötet och Tony valdes att justera mötesprotokollet.
Dagordningen fastställdes.
Föregående mötesprotokoll godkändes efter justering av adresser på Mats Hallberg,
Karlshamn och Peter Carlsson, Visby.
5. Organisation:
Ansvarsområden gicks igenom. Peter åtar sig ungdomsansvaret med stöd av Mats.
Beslöts att byta benämning på posten till Organisatör, läger.
Ansvaret för hemsidan föreslås läggas på sekreteraren. Det poängterades att alla kan
lägga in nyheter inom respektive ansvarsområde.
6. ”Fadder” byter namn till Kontaktperson. Listan uppdaterades, se bilaga.
7. Ungdomsläger:
Peter och Mats tittar på möjliga helger för ungdomsläger. Enligt uppgift ska lokaler som
normalt inte används för övernattning anmälas till brandmyndigheten innan ett läger
anordnas.
8. Utbildning:
Steg 2-kursen i Vetlanda, 16-17/4 har en del anmälda. Utbildningsmaterial beställs av
Tony.
9. Roine redogjorde för ekonomin.
10. Skjutljus:
Eventuellt inköp av skjutljus diskuterades. Det konstaterades att de stora geografiska
avstånden är svåra att överbrygga. Tony uppdrogs att höra med Huskvarna om de kan
tänka sig att köpa in utrustningen själva. Vi bordlägger frågan tills vidare.
11. Propositionerna till SBF:s stämma gicks igenom.
12. Föreningsrapport:
Ingeborg gick igenom Idrottens ekonomi, rapporterade Sisu-timmar 2015 mm, se bilaga.
Mycket kan påverkas genom att föreningarna redovisar LOK och Sisu-timmar.
13. Årsplaneringen gicks igenom och kompletterades, se bilaga.

14. Distriktsrekord:
Inga nya distriktsrekord att redovisa efter årsmötet. Börje har tagit fram en ny
anmälningsblanket som godkändes.
Regler kring hur DM-medaljer hanteras av arrangörer läggs ut på hemsidan.
15. Styrelsens kontaktlista uppdaterades.
16. Paralandslaget har skickat brev med önskan om sponsorsbidrag till verksamheten. F. n.
ingen åtgärd.
17. Nästa möte:
Skypemöte den 30 maj klockan 18.30
18. Mötet avslutades klockan 14.50.
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