Östergötlands Skyttesportförbund

Styrelsemöte
2010-12-08

Kallade, x=närvarande
x Mathias Jönsson
x Roger Johansson
x Bo Ohlsson
Roland Berg

Teresia Karlsson
Niklas Moberg, gevär
Torbjörn Andersson, kpist
x Björn Almgren, pistol

Göran Steen, lerduvor
Håkan Hemäng, viltmål
x Gustaf Dohlmar, ungdom

§ 1)

Mötets öppnande
Mathias hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2)

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes Bo Ohlsson och till justeringsman Gustaf Dohlmar

§ 3)

Rapporter
a) Falling Target
Vi fick ett standar.Ekonomi Erik Kugelbergs skyttefond bör kunna tas i anspråk med
5000 kr. Arrangemanget gick mycket bra.
b) Skriftliga rapporter pistol och gevär.
c) Ekonomi, vi verkar hålla årets budget.
d) Mathias rapporterade från skytteforum:
Förslag på ny ordförande behövs till årsmötet.
Ny generalsekreterare, ny informatör, kansliet har flyttat till idrottens hus.
Det saknas några miljoner per år i förbundet, hur öka intäkterna?
IdrottOnline viktigt
Individuell tävlingsadministrations program (IndTA) tas fram under våren.
Sektionsträffar.
Alla föreningar som har vapenförvaring i en föreningslokal måste förvara vapen i
värdeskåp.
Regionsindelning diskuterades

§ 4)

IdrottOnline
Alla föreningar måste vara med i IdrottOnline.
Årsrapportering och tävlingslicens måste ske genom IdrottOnline.
Vi beslutar hjälpa de föreningar som har svårigheter med IdrottOnline.
Björn kollar pistolföreningarna, Mathias kollar jaktskytteföreningarna och Bosse
gevärsföreningarna.

§ 5)

Program 2011
Förslag från kpist, gevär och pistol..
Bosse sätter samman en pdf kopia och lägger ut på hemsidan.

§ 6)

Läger 2011
Förslag luftläger 22 januari.
Förslag krutläger tas fram senare.

§ 7)

Ungdomsledarutbildning
Tillsammans med SISU 19-20 mars plattformen med lite skytte. Alla i
ungdomssektionen samt alla under 20 bjuder vi på utbildningen.

§ 8)

Övrigt utbildningsbehov
Bordläggs till nästa möte
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§ 9)

SDF utveckling
Bordläggs till nästa möte.

§ 10)

Årsmöte
Sektioner beredes plats att ha sina möten före årsmötet.mellan 18 och 19. Årsmötet
kl 19 och därefter någon enkel förtäring. Beslutades att ha årsmötet den 14 mars på
hemgården i Norrköping.

§ 11)

Valberedning
Mathias meddelar valberedningen.

§ 12)

Budget 2011
Alla sektioner skickar in förslag till Bosse.

§ 13)

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Alla förslag till Teresia som sammanställer och skickar ut till styrelsen innan nästa
möte.

§ 14)

Årets skytt och ledare.
Lägg ut på hemsidan nominera årets skytt och ledare till styrelsen. Beslutas vid nästa
möte. Uppmana även föreningar att ansöka om förtjänstmedaljer.

§ 15)

DM medaljer
Alla sektioner skickar in underlag till Roger som beställer senast 5 januari.

§ 16)

Julkort
Vi frågar om Teresia vill skicka julkort. T.ex. Bertil Hård, pistolförbundet, kretsen,
kansliet.

§ 17)

Nästa möte
I Norrköping 1 februari i skyttegillets lokal.

§ 18)

Mötets avslutande
Mathias förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras

Justeras

Bo Ohlsson

Mathias Jönsson

Gustaf Dohlmar
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Information från ÖSSF:s Pistolsektion december 2010.
DM-tävlingar i Snabb och Fri har tyvärr fått ställas in på grund av för få deltagare.
Tävlingsivern har inte varit den allra bästa i år.
Resultat saknas fortfarande från Grov i Mjölby.
Stadium Sportcamp, Skytte har under fyra veckor samlat nästan 80 ungdomar.
13 stycken ledare från Norrköpings PK, Mjölby PK ,Motala PK samt Vendela
Sörensson och Mikaela Wennerlöf juniorlandslaget har tillsammans med ledare från
Stadium Sportcamp hjälpt till att instruera i luftpistolskyttets svåra konst
2009-2010 års Östgötacup i Luftpistol med 5 stycken deltävlingar är avslutad och
priser utdelade. Tävlingen lockade 51 stycken deltagare och 153 starter. Finspångs
PK har på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för ekonomi och resultatsammanställning
2010-2011 års Östgötacup och Sv Ungdomscupen i Luftpistol har kommit igång.
Deltävling 1 i Linköping samlade 35 deltagare.
Deltävling 2 + Sv Ungdomscupen i Mjölby 30 deltagare.
Deltävling 3 i Finspång ca 20 deltagare.
Linköpings Skytteförening har arrangerat Regional Kvaltävling Öst i Luftpistol den 7
november med 22 stycken deltagare.
Klubben kommer även att arrangera Central Kvaltävling på Luftpistol den 12
december.

Bestämmelser för DM-tävlingar och poängpriser ej klart.
Information till föreningarna om att anmäla representanter till sektionen ej klart.
Tävlingsprogram för 2011/2012 utskickat till föreningarna, ej klart.

Hälsn.
Björn Almgren
sektionsansvarig

