SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 1 2017
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund torsdagen den 2 februari 2017
i Liselotte Anderssons bostad i Limhamn.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Anette Andersson, Matts Borgström, Pär Lindberg,
Liselotte Andersson, Roger Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Ingen.
§1.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§2.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§3.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 8 – 2016 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§4.

ÅRSRAPPORTERING 2017
Årsrapportformulär till SkBF skall insändas senast den 31 mars.
Presenterades och godkändes årsrapportformulär till SkBF för 2017. Formuläret är förenklat avseende
adresser till funktionärer samt ålderskategorier på medlemmar.
Rapportformulär med följebrev samt faktura på årsavgift och ungdomsbidrag är utsänt till klubbarna
den 29 januari.
Årsrapport till Svenska Bågskytteförbundet skulle göras i idrottenonline senast den 31 januari.
Elva av de skånska klubbarna klarade tidsgränsen medan en klubb ännu inte gjort rapporten.

§5.

EKONOMI
Beslutades godkänna bokslutet för 2016. Årets förlust blev 3687:00.
Budgetförslaget för 2017 godkändes.
Revision genomförd hos revisorn Emma Larsson i Kristianstad den 25 januari.
Meddelades att den slutliga skatten enligt 2015 års taxering blev 0 kronor.

§6.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Diskuterades tränarkurserna steg 1 och steg 2 som var inlagda i verksamhetsplanen.
Det finns nu material till steg 2 på SBF:s hemsida.
Diskuterades Ianseo-utbildning eftersom att det fr.o.m. den 1 maj alla resultatlistor från tävlingar skall
redovisas till SBF i Ianseo.
Beslutades diskutera vidare under punkten Verksamhetsplan.
Inbjudan har kommit till en Domarutbildarkurs i Hallsberg den 12 februari.
Beslutades att inte anmäla någon till denna eftersom vi har två domarutbildare i Skåne.
Våra redovisade lärgrupper i SISU under 2016 gav en liten inkomst på 2310:- kronor.

§7.

UNGDOMSFRÅGOR
Beslutades bevilja stipendier för elev i idrottsklass på gymnasium med inriktning på bågskytte för
höstterminen 2016 till Hampus Borgström, Helsingborgs BK, och Sara Strandqvist, Helsingborgs BK.
Stipendiet är på 1000:- kronor per person.
Den under hösten inställda Ungdomens Dag arrangeras på lördag den 4 februari på BK Gripens
anläggning i Limhamn. Liselotte Andersson och hennes ”ledarstab” ansvarar för arrangemanget som
denna gång även innehåller en hemlig aktivitet som inte innebär bågskytte.
38 ungdomar och 15 ledare/föräldrar är anmälda till denna Ungdomens Dag.

§7.

UNGDOMSFRÅGOR Fortsättning.
Idrottslyft är ansökt och beviljat för detta arrangemang på 6000:- kronor.
I verksamhetsplanen för 2017 är inplanerat två stycken Ungdomens Dag förutom lördagens
Ungdomsdag.

§8 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Följande klubbar står i tur att arrangera DM under 2017:
Tavla inomhus: Trelleborgs BK. Arrangeras lördagen den 25 februari.
Tavla utomhus: Vollsjö BK. Arrangeras söndagen den 28 maj.
Skogen: Hässleholms BK. Arrangeras i fältskytte, 24 mål märkt fält, inlagt i tävlingen Björkerödsfälten
som arrangeras söndagen den 13 augusti.
Tävlingssanktioner är utskickade till dessa DM-arrangörer.
Förfrågan har gått ut till samtliga klubbar om att arrangera DM i jakt och DM i 3D under 2017.
Inga svar har inkommit.
Beslutades angående DM i 3D att tillfråga Kristianstads BK om att lägga in detta mästerskap i
Ålajakten den 3 september samt att även tillfråga Kävlinge GoIF/Helsingborgs BK om att lägga in
mästerskapet i Viking 3D Games den 29 april.
Beslutades angående DM i jakt att tillfråga BK Pantern, Stockamöllans IF och Satserups IBF om att
arrangera detta mästerskap.
Beslutades att inte genomföra någon Skåne-Cup 2017.

§9.

SKÅNESERIEN
Omgång 6 skjuts lördagen den 11 februari och seriefinalen arrangeras av Stockamöllans IF
lördagen den 18 mars.
På seriefinalen kommer kontaktmännen att få ansvaret för att sammanställa sitt lags resultat i likhet med
vad som gjordes vid seriefinalen inomhus 2016.

§10.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.
Beslutades godkänna sammanställningen av skånska rekord för 2016. Totalt 88 rekord var noterade.

§11.

ÅRSSTÄMMA 2017
Årsstämma avhålles tisdagen den 7 mars 2017 med start klockan 19.00 på brandstationen i Lund.
Liselotte Andersson ordnar fikan till stämman.
Kallelse är utsänd till klubbarna och utlagd på hemsidan den 29 januari.
Föredragningslistan till stämman godkändes.
Beslutades föreslå stämman oförändrade ersättningar och avgifter 2017/2018.
Till stämman hade inkommit sex motioner från Lars-Göran Swensson, samtliga gällande Skåneserien.
Tre av dessa motioner stöds av BK Pantern som då får stå som motionär för dessa.
Beslutades föreslå att samtliga sex motioner skall avstyrkas.
Styrelsen har i dagsläget inga propositioner att ta upp till behandling.

§12.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson rapporterade om läget i valberedningen inför årsstämman 2017.

§13.

SBF:s VALBEREDNING
En klubb hade inkommit med förslag på kandidater till SBF:s styrelse. Förslaget innebär omval på
samtliga kandidater som ställer upp för omval.
Detta förslag blir därmed även Skånes BF:s förslag och är insänt till SBF:s valberedning.

§14 .

VERKSAMHETSPLAN 2017
Förfrågan hade gått ut till klubbarna om det finns något önskemål om någon viss
utbildningsaktivitet, ungdomsaktivitet eller annan aktivitet som kan genomföras i distriktet.
Endast ett svar hade inkommit på detta.
Beslutades få till stånd en Ianseo-utbildning preliminärt den 1-2 april, alternativt 17 april eller
25-26 mars. Det är angeläget att få till stånd denna utbildning före den 1 maj.
Uppdrogs åt Roger Andersson att få tag i lärare till denna utbildning och med läraren
fastlägga datum för utbildningen.
Beslutades stryka tränarutbildning steg 1 ur verksamhetsplanen.

§14 .

VERKSAMHETSPLAN 2017 Fortsättning
Beslutades lägga in tränarkurs steg 2 preliminärt den 15 oktober. Kursmaterialet till steg 2 på SBF:s
hemsida är ganska bristfälligt men mer nytt ska komma är det utlovat. Så vi får avvakta detta material.
Beslutades efter detta att godkänna verksamhetsplanen för 2017.

§15.

VERKSAMETSBERÄTTELSER 2016
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Utbildningsledarens verksamhetsberättelse godkändes.
Ungdomsledarens verksamhetsberättelse fanns inte tillgänglig för beslut. Kommer inom kort.
Tavel- och Fältskytteledarens verksamhetsberättelse godkändes.
Rekordlistan för 2016 godkändes.

§16

KLUBBÖVERGÅNGAR
Beslutades godkänna klubbövergång för Arne Sandved från BK Gripen till Stockamöllans IF
Beslutades godkänna klubbövergång för Emelie Sandved från BK Gripen till Stockamöllans IF.
Beslutades godkänna klubbövergång för Erika Jangnäs från BK Gripen till Stockholms BK.

§17.

ADRESSÄNDRINGAR
Satserups IBF har ny adress med omedelbar verkan:
Nicklas Nordborg, Stavröd 5061, 24295 Hörby, telefon 0415-94224, 0705-811733.
Mailadress: nicklas@compunet.se

§18.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har under perioden sedan förra mötet inte haft några ärenden att behandla.

§19.

ÅRETS SKYTT, ÅRETS LEDARE OCH ÅRETS ROOKIE SKÅNE 2014.
Till årets skytt hade det inkommit tre förslag. Styrelsen utsåg årets skytt i Skåne 2016.
Till årets ledare hade det inkommit fyra förslag. Styrelsen utsåg årets ledare i Skåne 2016.
Till årets rookie hade det inkommit fyra förslag . Styrelsen utsåg årets rookie i Skåne 2016.
Utmärkelserna ska utdelas på seriefinalen den 18 mars.

§20.

SBF:s KLASSIKER
Beslutades bekosta de skånska SBF-klassiker som erövrats under 2016.
Utmärkelserna ska utdelas på seriefinalen den 18 mars. Givetvis under förutsättning att vi fått dem oss
tillsända till dess.

§21.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna där inget fanns att besluta om.

§22.

ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.

§23.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 7 mars 2017 efter årsstämman på brandstationen i
Lund. Det konstituerande styrelsemötet.

§24.

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Limhamn den 2 februari 2017
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 170202

Bilaga 1 till protokoll nummer 1 – 2017.

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 12m

489 p

161217

DL16 Melinda Andersson, Skurups BK

SBF 18m

340 p

161217

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 12m 30 pilar

242 p

161228

DL13 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 12m 30 pilar

233 p

161228

HL60 Sven Hjalmarsson, Skurups BK

SBF 18m 30 pilar

186 p

161228

HR16 Fredrik Åkerman, Trelleborgs BK

SBF 18m 30 pilar

278 p

161228

HC16 Hampus Borgström, Helsingborgs BK

WA 18m

593 p

170107

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 18m

386 p

170107

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 12m

496 p

170114

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m

484 p

170114

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 12m

502 p

170121

