Protokoll från styrelsemöte i
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
Plats: Skypemöte
Dag: 17 januari 2017
Närvarande: Ingeborg Jonasson, Peter Carlsson, Börje Johnsson, Roine Knutsson
1. Ordförande Ingeborg Jonasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Roine valdes till sekreterare för mötet och Peter valdes att justera
mötesprotokollet.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes utan tillägg.
5. Inkomna skrivelser
Det är dags att skicka in bidragsansökan till Smålandsidrotten. Peter skickar
underlag från compoundlägret så att det kan ingå i bidragsansökan.
6. Ekonomi
Årsbokslutet för 2016 har upprättats och visar ett underskott på 39.247 kr mot
budgeterat 36.800.
7. Läger
Peter informerade om ett planerat läger för fingerskyttar. Martin Ottosson är
tillfrågad om att medverka men har ännu inte svarat. Håkan Johansson tittar på
möjliga datum.
8. Utbildning
Tony försöker hitta ett datum för steg 2-kurs.
Sofie Johansson kan inte ställa upp vid vårens domarkurs p g a att hon väntar
barn vid den tiden. Ny instruktör söks externt. Peter anordnar domarkurs 8-9/4 på
Gotland m h a Inger Gustavsson, Strängnäs. Det finns plats för någon
utomstående om intresse finns.
9. Tävlingar och rekord
Börje har skickat ut nysatta rekord via mail, dessa godkändes enl. bilaga.
I dagsläget finns ingen arrangör av skogs-DM 2017. BS Vaggeryd anmälde
omedelbart intresse om att arrangera detta DM den 16/9 vilket godkändes. Alla
DM för 2017 är därmed klara. Inne-DM arrangeras 18/11 av Skogens IF i form av
en öppen tävling.
Börje kontaktar BK Snapphanen med förslag om att flytta deras 3D-DM till den
28/5 eftersom konkurrerande tävlingar annars riskerar att gå ut över
deltagarantalet.
10. Handikapp och jämställdhet
Ingeborg informerade om att SISU tittar på program riktat till tjejer i idrotten.
Vetlanda BSK planerar en tjejträning, Ingeborg vidarebefordrar inbjudan till alla
klubbar i distriktet.

11. Årsmötet
Möteslokal bokad i Vrigstad 19/3.
Ingen föreläsare bokad än, ett antal förslag diskuterades och Ingeborg kontaktar
SISU för förslag.
Verksamhetsplanen är inte påbörjad än.
Roine gör budgetförslag snarast möjligt och skickar till styrelsen.
Verksamhetsberättelsen – Börje öppnar ett dokument, Peter skriver om
compoundlägret, Tony om utbildningar och läger.
Årets junior och senior – Ingeborg skickar ut till alla klubbar om nomineringar.
Val – Eventuella avhopp anmäls till valberedningen snarast (Peter Nilsson,
Håkan Johansson, Håkan Törnström).
12. Inga övriga frågor lyftes.
13. Nästa möte: Skypemöte den 6/2 18.30
14. Mötet avslutades klockan 20.00
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