SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 1 2018
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund onsdagen den 7 februari 2018
i Pär Lindbergs bostad i Vallåkra.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Anette Andersson, Matts Borgström, Pär Lindberg,
Liselotte Andersson och Roger Andersson.
Frånvarande: Hampus Borgström
§1.

MÖTETS ÖPPNANDE
Eon kapade strömförsörjningen till möteslokalen klockan 18.50. Beckmörkt!
Lokalansvarige med hustru fixade fram pannlampor, i första hand till sekreteraren, stearinljus m.m. och
startade upp eget elverk som vi delvis kunde ta del av efter någon timma efter att fiskarna fått sitt.
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet cirka klockan 19.10 under ganska
primitiva och mysiga förhållanden.

§2.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§3.

VAL AV JUSTERINGSMAN
Beslutades välja Anette Andersson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4.

FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll nummer 7 – 2017 justerat av ordförande och justeringsman.
Inga andra synpunkter inkomna. Protokollet lades därmed till handlingarna.

§5.

ÅRSRAPPORTERING 2018
Årsrapportformulär till SkBF skall insändas senast den 31 mars.
Rapportformulär med följebrev samt faktura på årsavgift och ungdomsbidrag är utsänt till klubbarna
via mail den 27 januari.
Klubbarnas årsrapport till Svenska Bågskytteförbundet skulle göras i idrottonline senast den 31 januari.
Samtliga 13 skånska klubbar klarade tidsgränsen denna gång.
Enligt SBF-rapporterna så stannar medlemsantalet vid 678 stycken 171231, vilket innebär en minskning
med 42 medlemmar jämfört med 161231.
Bromölla BK hade rapporterat in 3 medlemmar till SBF och hade 0 medlemmar på sin SkBF-rapport.
Någon medlemslista är inte insänd till SkBF med motiveringen att de inte har några medlemmar och att
alla var medlemmar i BK Unga Örnar t.o.m. 171231.
Bromölla BK måste ha medlemmar 171231 då klubben bildades 171030.
BK Unga Örnar, som lades ner 171231, hade 19 betalande medlemmar vid denna tidpunkt enligt insänd
medlemslista.
Beslutades påföra Bromölla BK medlemsantalet 19 medlemmar enligt medlemslista för BK Unga Örnar
Detta medlemsantal, 19 medlemmar, kommer att ligga till grund för årsavgifterna 2019.
Nybildade Kävlinge BSK hade inga medlemmar 171231 då klubben bildades 180104.
Kävlinge BSK har följaktligen inte heller gjort någon SBF-rapport
Kävlinge GoIF-Bågskytte har rapporterat in 65 medlemmar till SBF och kommer att läggas ner
preliminärt 180224 och verksamheten övergår i Kävlinge BSK
Beslutades påföra Kävlinge BSK medlemsantalet 65 medlemmar, den dag Kävlinge GoIF-Bågskytte
läggs ner och ersätts av Kävlinge BSK.
Detta medlemsantal, 65 medlemmar, kommer att ligga till grund för årsavgifterna 2019.

§6.

EKONOMI
Beslutades godkänna bokslutet för 2017. Årets vinst blev 13379:50.
Budgetförslaget för 2018 godkändes.
Revision genomförd hos revisorn Emma Larsson i Kristianstad den 16 januari.
Meddelades att den slutliga skatten enligt 2016 års taxering blev 0 kronor.
SBF arrangerade en uppdateringskurs för domarutbildare i Hallsberg 171126.
Inbjudan till denna kurs skickades endast ut till domarutbildarna och inte till något distrikt,
d.v.s. Skånes BF hade ingen vetskap om denna kurs och var därmed inte inbjudna till kursen.
Eftersom distrikten, enligt SBF:s tävlingsbestämmelser, ansvarar för utbildningen av domare och
därmed måste hålla domarutbildare så skall naturligtvis en inbjudan till kurs för domarutbildare gå till
distrikten.
Detta har påtalats för SBF:s domaransvarige Jessica Larsson utan någon som helst respons.
En inbjudan har efterfrågats i efterhand men har fortfarande inte kommit distriktet tillhanda.
Claes Colméus aviserade deltagande på denna kurs i slutet av september och hade fått uppgift på att
deltagandet skulle bekostas av idrottslyftet via den egna klubben. Så blev inte fallet eftersom det enligt
SBF var distriktets ansvar att hålla domarutbildare och distriktet då får stå för kostnaderna.
171229 kom det en reseräkning från Arne ”Acke” Sandved till SkBF innehållande resa och logi till
kursen för honom och Claes Colméus. Total kostnad 2908:- kronor.
”Ackes” deltagande var inte meddelat till SkBF.
Arbetsutskottet har beslutat betala denna reseräkning men fortsättningsvis kommer inget att betalas ut
om inte deltagande aviseras i förväg till SkBF.
Styrelsen konfirmerade detta beslut.
I mitten av januari kom det så en faktura från SBF på 1000:- kronor innehållande 2 stycken
domarutbildarkurs á 500:- kronor. Det fanns tydligen en kursavgift också som skulle betalas och den
fanns då troligen på inbjudan till kursen.
Beslutades enligt följande angående fakturan:
Fakturan skall inte betalas, det får SBF stå för själva m.a.a. deras domaransvariges felaktiga hantering i
ärendet.
SkBF har inte fått någon inbjudan till kursen, har ingen vetskap om att den arrangeras och vilka avgifter
som gäller och har därmed ingen skyldighet att betala. Det framgick även i ett tidigt skede att kursen
skulle bekostas av idrottslyftet vilket visade sig vara felaktig information.
När man arrangerar en kurs så skickar man en inbjudan. Därefter tar man in anmälningar och
kursavgifter. Om någon inte har betalt avgiften så skickar man en faktura omedelbart efter kursen och
väntar inte med detta i ett par månader och definitivt inte över ett årsskifte.
Fakturan kom SkBF tillhanda efter att bokslut och revision var genomfört och den kostnad det gäller i
detta fall skulle varit bokförd under 2017.

§7.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Beslutades inbjuda till uppdateringskurs för nationella domare lördagen den 25 februari i BK Gripens
lokaler i Limhamn. Kursledare blir Claes Colméus och Arne ”Acke” Sandved.
Inbjudan sänds ut av domarutbildarna som också ordnar fika och lunch.
Beslutades att den inplanerade uppdateringskursen den 17 mars slopas i verksamhetsplanen.
Grundkurs för nationella domare arrangeras med dag ett den 17 mars och dag två den 24 mars, två
helgfria lördagar enligt beslut på föregående möte.
Utbildningsledaren förbereder denna kurs.
GAP-kurs inplanerad den 21 april med Johnny Kallenberg som kursledare.
Matts Borgström kontaktar Johnny Kallenberg angående denna kurs och förbereder densamma.
Angående Tränarkurs steg 2, som är inplanerad den 29 april, uppdrogs åt Magnus Carlsson att kontakta
Tony Lindeberg om att verka som kursledare för denna.
Magnus Carlsson och Roger Andersson hade inte utformat något förslag till tränarkurs/träff med
skjututbildning i SkBF:s egen regi med ”inhemska” kursledare.
Denna kurs skulle vara en ersättning för att ”Gullimar-träningen”.
Uppdrogs åter åt Magnus och Roger att ta fram förslag och presentera på nästa möte.
Kursen flyttas till sensommaren eller förhösten i verksamhetsplanen.
Våra redovisade lärgrupper i SISU under 2017 gav en liten inkomst på 1840:- kronor.

§8.

UNGDOMSFRÅGOR
Inga ansökningar hade inkommit angående stipendier för elev i idrottsklass på gymnasium med
inriktning på bågskytte för höstterminen 2017.
Ungdomens Dag inplanerade den 10 maj och den 18 november.

§9.

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Följande DM är klara i Skåne under 2018:
DM inomhus lördagen den 24 februari. Arrangör Trelleborgs BK
DM-sanktion utsänd till Trelleborgs BK
DM i Fält lördagen den 28 juli inlagt i Stockafälten som arrangeras av Stockamöllans IF.
DM 3D söndagen den 12 augusti inlagt i Pärejakten/Bjäre BS. Arrangör Kävlinge GoIF.
Arrangörskapet övertas av Kävlinge BSK.
DM i Jakt söndagen den 26 augusti på 15 mål. Arrangör: Satserups IBF.
DM Tavla utomhus preliminärt helgen 19-20 maj. Arrangör Vollsjö BK.
Pär Lindberg har kontaktat Vollsjö BK angående detta och Vollsjö BK säger sig inte kunna arrangera
tävlingen. Vollsjö BK, som enligt turordningen i DM-listan har ansvar för att tävlingen genomförs, har
uppmanats att kontakta övriga klubbar i distriktet om att ta över arrangemanget av DM i tavla.
Det är inget som ska lösas av SkBF, enligt beslut på årsstämma, utan klubb som står i tur är ansvarig.
Meddelades att en förfrågan har gått ut till sex utvalda klubbar i distriktet. Hur läget är i dag är för
närvarande oklart.
Ordföranden påtalade att Trelleborgs BK kunde ta på sig arrangemanget men att de inte hade blivit
tillfrågade av Vollsjö BK. Han uppmanades att kontakta Vollsjö BK angående detta.
SkBF bekostar DM-plaketter och gravyr för de ”extra” DM-tävlingarna i jakt och fält.
Diskuterades SBF:s tillvägagångssätt när det gäller ändring av licensåret med enbart info på sin
hemsida och inget utskick till klubbarna.

§10.

SKÅNESERIEN
Omgång 6 skjuts lördagen den 10 februari.
Seriefinalen arrangeras av Stockamöllans IF lördagen den 10 mars i Eslövshallen.
Inbjudan till seriefinalen kommer inom kort.
På seriefinalen kommer kontaktmännen att få ansvaret för att sammanställa sitt lags resultat i likhet med
vad som gjordes vid seriefinalen inomhus 2017.

§11.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.
Beslutades avslå rekordanmälningar enligt bilaga 1 till protokollet
Beslutades godkänna sammanställningen av skånska rekord för 2017. Totalt 156 rekord var noterade.

§12.

FÖRENINGSSTADGAR
Gällande stadgar från samtliga föreningar begärdes in till den 20 november.
Åtta av distriktets klubbar skickade in sina stadgar till SkBF.
Påminnelse skickades ut den 3 december och resulterade i att ytterligare två klubbar skickat in
sina stadgar.
Klubbar som återstod var Vollsjö BK, Bjäre BS och BK Unga Örnar.
Bjäre BS inkom med sina stadgar 171208.
BK Unga Örnar lades ner 171231 och inga stadgar inkom från den klubben.
Ny påminnelse skickades till Vollsjö BK.
Vollsjö BK inkom med sina stadgar 180129.
Därmed har alla föreningarna i distriktet inkommit med sina gällande stadgar.
De nya föreningarna Kävlinge BSK och Bromölla BK har i samband med sina inträden lämnat in sina
föreningsstadgar.

§13.

ÅRSSTÄMMA 2018
Årsstämma avhålles tisdagen den 6 mars 2018 med start klockan 19.00 på brandstationen i Lund.
Liselotte Andersson ordnar fikan till stämman.
Kallelse är utsänd till klubbarna via mail den 27 januari och utlagd på hemsidan den 28 januari.
Föredragningslistan till stämman godkändes.
Beslutades föreslå stämman oförändrade ersättningar, avgifter, ungdomsbidrag och seriegenomförande
under 2018/2019.
Angående röstlängden beslutades följande:
Bromölla BK har 2 röster på årsstämman m.a.a. att de påförts 19 medlemmar från BK Unga Örnar.
BK Unga Örnar är nerlagd och har därmed 0 röster.
Kävlinge BSK har 0 röster. Kävlinge GoIF-Bågskytte har 5 röster. Om Kävlinge GoIF-Bågskytte är
nerlagd vid årsstämman överförs deras 5 röster till Kävlinge BSK. Preliminärt nerläggningsdatum för
Kävlinge GoIF-Bågskytte är 180224.

§13.

ÅRSSTÄMMA 2018 Fortsättning
Till stämman hade inkommit en motion som återtagits av motionären.
Beslutades utforma en proposition om att ändra den maximala anmälningsavgiften, som arrangör av
seriefinal kan ta ut, till 150 kronor för klasserna 21-60 och Elit. För klasserna 10-16 skall den maximala
anmälningsavgiften fortfarande vara 100 kronor.
Beslutades ta upp följande frågor på punkten ”Övriga frågor”:
DM-listan och vad den innebär för arrangerande klubb.
Regler för skånska rekord.
Detta skall också efter årsstämman skickas ut till distriktets klubbar.

§14.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson rapporterade om läget i valberedningen inför årsstämman 2018.
Namnförslag finns till alla poster.

§15.

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 utom Inger Gustavsson i regelkommittén.
Detta förslag blir därmed även Skånes BF:s förslag och är insänt till SBF:s valberedning.

§16.

VERKSAMHETSPLAN 2018
Det omarbetade förslaget till verksamhetsplan för 2018 presenterades.
Skåneserien utomhus inplanerad som en lång serie april-september liksom under 2017.
Beslutades flytta tränarträff/kurs med skjututbildning till andra halvan av året och tills vidare stryka
trivseldagen och work-shopen ur verksamhetsplanen. Dessa kan åter läggas in under året.
Efter dessa ändringar godkändes förslaget.

§17.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Utbildningsledarens verksamhetsberättelse godkändes.
Ungdomsledarens verksamhetsberättelse godkändes.
Tavel- och Fältskytteledarens verksamhetsberättelse godkändes.
Rekordlistan för 2017 godkändes.

§18.

KLUBBÖVERGÅNGAR
Beslutades godkänna klubbövergång för Lina Sofie Sandin från BK Pantern till Stockamöllans IF
180101.
Beslutades godkänna klubbövergång för Jonas Hreinsson från Karlskrona BK till BK Gripen 180116.
Beslutades godkänna klubbövergång för Pernilla Thorell från Mjölby BS till BK Gripen 180116.
Beslutades godkänna klubbövergång för Maria Kuzar från BK Pantern till Stockamöllans IF 180122.
Beslutades godkänna klubbövergång för Jan Kuzar från BK Pantern till Stockamöllans IF 180122.
Beslutades godkänna klubbövergång för Ole Gustafsson från Hässleholms BK till Satserups IBF
180101.
Beslutades godkänna klubbövergång för Andreas Hein från BK Gripen till Helsingborgs BK 180101.
Angående klubbövergång för Rolf Härstedt och Ingrid Landqvist från Stockamöllans IF till
Hässleholms BK är skuldfriheten gentemot moderklubben fortfarande inte reglerad.

§19.

NYA FÖRENINGAR
Angående nya föreningen Bromölla BK:s medlemsantal se §5 i detta protokoll.
Ytterligare en ny förening, Kävlinge BSK, har bildats i distriktet 180104 och har välkomnats i den
skånska bågskyttegemenskapen.
Kävlinge GoIF-Bågskytte kommer att läggas ner preliminärt 180224 och Kävlinge BSK tar då över alla
Kävlinge GoIF:s åtaganden i distriktet.
Beslutades att Kävlinge BSK är avgiftsbefriade till Skånes BF under 2018. Kävlinge GoIF betalar in
årsavgift och ungdomsbidrag enligt utsänd faktura.
Om inte Kävlinge GoIF betalar fakturan så övertas den och betalas av Kävlinge BSK.
Mailadresserna till de nya föreningarna är inlagda i samlingen klubbar@skanesbagskytte.org och
BK Unga Örnar, som blev nerlagd 171231, är borttagna ur denna samling.

§20.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att SkBF bekostar domarutbildarnas resa och logi på uppdateringskursen den 26 november 2017
enligt §6 i detta protokoll.
Att godkänna klubbövergångar enligt §18 i detta protokoll.
Att godkänna 12 stycken skånska rekord slagna under 2017. Dessa 12 rekord finns med
sammanställningen bilaga 1 till detta protokoll.
Att invälja Kävlinge BSK i Skånes Bågskytteförbund
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.

§21.

ÅRETS SKYTT, ÅRETS LEDARE OCH ÅRETS ROOKIE SKÅNE 2017.
Till årets skytt hade det inkommit fyra förslag från fem förslagsställare.
Styrelsen utsåg årets skytt i Skåne 2017.
Till årets ledare hade det inkommit tre förslag. Styrelsen utsåg årets ledare i Skåne 2017.
Till årets rookie hade det inkommit sju förslag från fem förslagsställare.
Styrelsen utsåg årets rookie i Skåne 2017.
Utmärkelserna ska utdelas på seriefinalen den 10 mars.

§22.

MOTION TILL SBF
En motion är utformad och insänd till SBF:s årsstämma om att sänka sanktionsavgiften på en
kvällstävling till 200 kronor i stället för dagens 400 kronor.
Detta anses kunna ge fler tävlingar och fler tävlingsstarter.

§23.

SBF:s KLASSIKER
SBF-klassikerna som erövrats av skånska skyttar under 2017 har kommit SkBF tillhanda.
Även detta år bekostas de av Bågskytteakademien.
Utmärkelserna ska utdelas på seriefinalen den 10 mars.

§24.

SKRIVELSER
SBF: Uppgifter på distriktstränare önskades. Uppgifter på Jonas Andersson insända.
Helsingborgs BK: Inbjudan till SM-möte den 11 februari. Beslutades att inte deltaga på detta.
Information om den nya träningsgruppen för ungdomar, Västra Götalandsgruppen.
Ansvariga för denna grupp är Robin Hedenvang och Hampus Borgström.
Diskuterades att eventuellt lämna ekonomiska träningsbidrag för skånska deltagare i denna grupp.

§25.

ÖVRIGT
Beslutades att SkBF eventuellt kommer att besöka ett antal av de skånska klubbarnas årsmöten.
Arbetsutskottet tar vidare beslut i ärendet.
Kallelse/inbjudan till SBF:s årsstämma som denna gång arrangeras i Jönköping 21-22 april.
Diskuteras vidare på nästa möte.

§26.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 6 mars 2018 efter årsstämman på brandstationen i
Lund. Det konstituerande styrelsemötet.

§27.

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vallåkra den 7 februari 2018
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Anette Andersson
Justeringsman

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 180207

Bilaga 1 till protokoll nummer 1 – 2018.

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m 60 pil

506 p

171123

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 12m 30 pil

254 p

171228

HLE Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m 30 pil

264 p

171228

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m 30 pil

264 p

171228

DL16 Maja Rönér, Helingborgs BK

SBF 18m 30 pil

159 p

171228

DL16 Maja Rönér, Helingborgs BK

SBF 18m 30 pil

217 p

171228

DLE Emma Arnberg, Helsingborgs BK

SBF 18m 30 pil

221 p

171228

HIE Matthias Kallenberg, Kävlinge GoIF

WA 18m 30 pil

276 p

171228

HB16 Joakim Nord, Skurups BK

SBF 18m 30 pil

186 p

171228

DBE Lina Sofie Sandin, BK Pantern

WA 18m 30 pil

246 p

171228

DBE Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

WA 18m 30 pil

247 p

171228

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

WA 18m 30 pil

247 p

171228

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m 60 pil

508 p

180113

HCE Magnus Carlsson, Trelleborgs BK

WA 18m Final 15 pilar

150 p

180113

HCE Hampus Borgström, Helsingborgs BK

WA 18m Final 15 pilar

150 p

180113

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 18m 60 pil

459 p

180203

HIE Matthias Kallenberg, Kävlinge BSK

SBF 18m 60 pil

529 p

180203

DIE Ann Linnér, Kävlinge BSK

SBF 18m 60 pil

426 p

180203

DI50 Ann Linnér, Kävlinge BSK

SBF 18m 60 pil

426 p

180203

DI16 Sara Linnér, Kävlinge BSK

SBF 18m 60 pil

446 p

180203

512 p

171203

SKÅNSKA REKORDANMÄLNINGAR AVSLAGNA 180207
HIE Matthias Kallenberg, Kävlinge BSK
(Godkänns ej. Insänt för sent 180203)

SBF 18m 60 pil

HIE Matthias Kallenberg, Kävlinge BSK
SBF 18m 30 pil
276 p
171228
(Är redan godkänt av AU enligt ovan efter en tidigare ansökan. Denna ansökan är insänd för sent 180203)

