Protokoll för styrelsemöte med
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund
Plats och tid: Tisdag 7:e Mars, Skype
Medverkande: Magnus Larsson, Ingeborg Jonasson, Tony Lindeberg, Roine Knutsson, Börje
Johnsson, Mats Hallberg, Peter Carlsson
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. Ekonomi
Det är fyra klubbar som inte har betalat medlemsavgiften per gårdagens datum som var sista
betalningsdag.
6. Distriktsrekord & Diplom
Börje skickar rekorden för utskrift så att diplomen är framme till årsmötet, 25-30 nya rekord är
satta under året.
7. Förberedelse inför årsmötet 2017
- Inbjudan
Skickades ut till klubbarna den 20 februari
- Dagordning
- Årsplanering
Årsplaneringen gicks igenom och lades till handlingarna
- Verksamhetsberättelse
Vi är 1 194 medlemmar i förbundet per den 31/12, en ökning med ca 70 medlemmar.
Årsberättelsen behöver kompleteras innan årsmötet.

9. Årets Junior
Inför mötet så har två nomineringar inkommit.
Caroline Hallqvist, Ljungby BSK
På JSM i Edsbyn tog hon silver på 3D och guld på fält i DR13. På Jakt-SM, Taxinge tog hon
guld i DR13. I Kungälv på 3D-SM ställde hon upp i DRE och blev 4:a.
I klubben är hon delaktig i träning av knattar och nybörjare. Hon planerar träningstillfällen
med teori och praktik.
Filip Lindstedt, Huskvarna BK
Han tog junior SM-guld i 3:D 2016. Han tränar å tävlar så mycket han kan och han har siktet
inställt på nya medaljer.
Styrelsen beslutar att utse Caroline Hallqvist, Ljungby BSK till årets junor.
10. Årets Senior
Inför mötet har två nomineringar har inkommit.
Håkan Johansson, Skogens IF
Han visar att man kan skjuta bra resultat i både tavla och skogsronder år efter år. Har de
senaste åren satt en mängd med rekord och även kommit med i Stora grabbar. Han hjälper
gärna andra skyttar med goda råd. Har även internationellt visat att han kan sin sport.
Dennis Ståhlkrantz, Huskvarna BK
Han lyckades vinna SM-guld i tavla HRE 2016. Han trodde inte själv att det skulle vara
möjligt då det hänt så mycket annat i livet just under denna period. Jag tror inte det var
någon som hade tippat att just han skulle vinna SM 2016 å detta gör hans prestation ännu
större.
Styrelsen beslutade att utse Håkan Johansson, Skogens IF till årets senior
11. Övriga Frågor
Styrelsen hade en kort diskussion kring motionerna och proppositionerna inför SBF:s
stämma. Roine får i uppdrag att gå igenom dem inför årsmötet.
12. Nästa möte

Nästa möte blir ett konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet
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