Protokoll fört vid styrelsemöte söndagen 29/10 2017
Närvarande
Peter Carlsson, Ingeborg Jonasson, Börje Johnsson, Roine Knutsson,
Tony Lindeberg
Delges valberedningen
Annelie Andersson, Håkan Johansson

1. Mötet öppnas
Ingeborg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Val av sekreterare och justeringspersoner för mötet
Börje Johnsson valdes till protokollsekreterare och Roine Knutsson till justerare
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes
4. Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna
5. Inkomna skrivelser
a. Trelleborg ville ha en tävling samma dag som Vetlandas inomhustävling. Efter
diskussion och kontakt med personer i Vetlanda BSK fann styrelsen att det
inte fanns någon grund för att neka arrangemanget
b. Mats Hallberg avsade sig sitt uppdrag i distriktsstyrelsen. För tillfället finns två
vakanser i styrelsen. Styrelse kommer att tacka Mats för tiden i styrelse med
en blomma.
c. Distriktsförbundet för Blekinge presenterade en rapport om riktlinjer för
verksamhetsstöd och utvecklingsstöd.
6. Ekonomi
Ekonomin är god, minus 19 060 kr i resultat jämfört med budget på minus 13 020 kr.
Det finns ca 35 000 kr i kassan.
7. Distriktsrekord
Fyra nya distriktsrekord presenterades och godkändes av styrelsen. Rekorden ska
uppdateras på hemsidan av tävlingsansvarige.

8. DM-tävlingar 2018
De utsedda arrangörerna av DM för 2018 föredrogs och är som följer:
a. Tavla inne:
Skogens IF
b. Tavla ute:
Ronneby BF
c. BK Björnen: 3D
d. Jakt & Fält:
BK Vildkaninen
Skogens IF har preliminärt tackat ja till att arrangera DM Tavla inomhus även nästa
år.
Ronneby BF har tackat nej till att arrangera DM Tavla utomhus.
BK Björnen har tackat ja till att arrangera DM i 3D-skytte. Tidsram augusti-september.
BK Vildkaninen har planerat DM i Jakt & Fält till 1-2 september.
Fråga om arrangemang av DM i Tavla utomhus kommer att gå ut till utvalda klubbar.
9. Läger ungdom, recurve, barebow
Det var ett framgångsrikt arrangemang av Compoundläger under hösten med ett
flertal deltagare. Frågor har kommit upp om arrangera ett liknande läger för
recurvskyttar, framför allt skjutstilen Barebow, men även för siktesskyttar. Preliminärt
skulle ett sådant läger arrangeras den 19-20 januari. Martin Ottosson tillfrågas om att
ställa upp som instruktör för framför allt Barebow. Ytterligare instruktör behövs för
Recurve om det ska ingå som en del i kursen.
Börje och Peter tar fram en frågeformulär för att utröna intresset för en sådan kurs.
Ungdomsläger finns en målsättning att arrangera under övergången mellan inomhusoch utomhussäsongen. Utbildningsansvarig försöker hitta en person som kan hjälpa
till med att arrangera ett läger.
10. Stadgar - ändringar
Stadgarna för distriktet gicks igenom med avsikt att ta fram ett förslag till revidering
som ska presenteras för årsmötet.
11. Utbildning domare steg 2
Kurs steg 2 planeras till januari, ett förslag är 12-13 januari.
Grundkurs för domare kommer att ske under våren, det blir i så fall en tvådagars,
enbart för nya domare.
Förnyelsekursen kommer att hållas som en separat endagarskurs på 4-5 olika
ställen. Det beror på hur många som ska förnya domarlicensen. Tid och plats är ännu
inte bestämt.
En domarbok per deltagande klubb delas ut. Det ska finnas möjlighet att beställa
extra till självkostnadspris plus ev. porto.

12. Rapport från extra SBF stämma och utv. konferens
På den extra SBF årsmöte blev det en diskussion om röstetal, men resultatet efter
omröstning blev att röstetalet kommer att bli samma som tidigare.
Tidskriften Bågskytten läggs ned efter årsskiftet och avgiften till SBF kommer att
återgå till samma nivå som tidigare.
13. Uppdatering av fadderlistan
Fadderlistan uppdaterades med resultatet att Roine utsågs till fadder för Karlskrona
BSK och BK Snapphanen och Börje utsågs till fadder för Karlshamns BK och
Ronneby BF.
14. Förberedelse årsmötet 2018
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund bildades 1998 och firar alltså 20 under nästa
år. Årsmötet ska hållas den 18 mars 2018. Som idé för föredragshållare ska Conny
Wallon tillfrågas att hålla ett föredrag om ämnet skador i idrotten och om doping.
Utskick ska göras för att be om förslag på årets senior och årets junior.
En fråga ska gå till Annelie Andersson och Sandra Nyberg, att skriva en
berättelse/betraktelse från deras landslagsuppdrag.
15. Övriga frågor
Det är en SDF-konferens i Växjö 17-18 november, med fokus på framtidsfrågor.
Domännamnet östersjökorren.nu ska förnyas inför nästa år.
16. Nästa möte
Nästa möte är den 16/1 klockan 20.00 Skype
17. Mötet avslutades.
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