SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 2 2015
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 10 mars 2015
i Matts Borgströms bostad i Helsingborg.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson, Matts Borgström,
Liselotte Andersson, Roger Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Ingen
§28.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§29.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§30.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 1 – 2015 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§31.

KONSTITUERING AV STYRELSEN
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande, vald på årsstämman: Magnus Carlsson.
Sekreterare: Kayh Andersson
Kassör: Kayh Andersson.
Vice ordförande: Anette Andersson.
Tavel- och Fältskytteledare: Pär Lindberg.
Ledamot och Utbildningsledare: Matts Borgström.
Ungdomsledare: Liselotte Andersson.
Sponsoransvarig: Styrelsen.
Handikappansvarig: Styrelsen.
Ledamot under 25 år: Hampus Borgström.
Arbetsutskott: Kayh Andersson, Magnus Carlsson och Anette Andersson.

§32.

FIRMATECKNARE
Beslutades att sekreteraren/kassören Kayh Andersson och ordföranden Magnus Carlsson var för sig
tecknar Skånes Bågskytteförbunds namn i bank och på post.

§33.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson är ende kvarstående i valberedningen efter årsstämman och är därmed
sammankallande i valberedningen.
Uppdrogs åt Roger att försöka knyta till sig ytterligare två personer i distriktet till valberedningen.
Helena Lange, Kävlinge GoIF, hade uttryckt önskemål om att följa valberedningens arbete under året
för att i förlängningen kunna ingå i valberedningen under kommande år.
Uppdrogs åt Roger Andersson att kontakta Helena Lange angående detta.

§34.

ADRESS TILL SKÅNES BF
Beslutades att adress till Skånes Bågskytteförbund skall vara:
c/o Kayh Andersson, Kungsgårdsvägen 1, 281 53 Finja, telefon 0451-84479, 070-678 29 69.
e-post kansli@skanesbagskytte.org
Beslutades att all postgång i styrelsen om möjligt ska ske via mail.

§35.

ÅRSSTÄMMAN
Diskuterades Lars-Göran Swenssons föreläsning angående ”skjutstilars påverkan på sporten och
klubbarna”, reaktionen hos ett antal klubbrepresentanter samt SBF:s syn på föreläsningen framförd av
SBF-ordförande Bo Palm.
Beslutades att inte tillmötesgå Helsingborgs BK:s krav att allt föreläsningsmaterial skall sändas ut till
klubbarna för prövning i ärendet ”grovt kränkande av en typ av båge”.
Vill någon klubb ha ut detta material så får de själv vända sig till Lars-Göran Swensson i ärendet.

§36.

ÅRSRAPPORTER, ÅRSAVGIFTER, UNGDOMSBIDRAG
Årsrapportformulär samt fakturor på årsavgift och ungdomsbidrag var utsänt till klubbarna via mail
8 februari. Allt skall insändas och inbetalas senast 31 mars.
Ett litet antal handlingar hade hittills inkommit.
Sekreteraren redogjorde för ett par uppkomna problempunkter med ett par klubbar.
Årsrapportering till SBF ombesörjes helt av SBF via idrottenonline i strid med gällande stadgar.
Hittills inkommet rapporter till SBF från 9 klubbar. Enligt inkomna SBF-rapporter har distriktet ökat
medlemsantalet med 33 medlemmar. Återstår rapportering från 4 klubbar.
Påminnelse utsändes till klubbarna angående årsrapporteringen när det närmar sig 31 mars.
Sekreteraren färdigställer årsrapporteringen till Svenska Bågskytteförbundet när det blir dags.

§37.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för årets första månader.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 6342:11, Plusgiro 7575:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 59785:36 varav 3072:10 är avsatt i ungdomsfonden och 6897:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Meddelades att SDF-bidraget för 2015 blir 20000 kronor.
Det regionala specialidrottsstödet kommer troligen att ändras 2016, behandlas på Distriktsidrottsmötet,
och kommer troligen inte att vara till vår fördel.
Rapporten godkändes.

§38.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Tränarkurs steg 1 genomförd i Kävlinge den 1 mars med 29 deltagare. Kursledare var Magnus
Carlsson och Liselotte Andersson.
Inbjudan utsänd till Tränarkurs steg 2 i Kävlinge den 29 mars.
Konstaterades att Coaches Manual nivå 2, som är avsett att användas på Tränarkurs steg 2, är ett
kompendium på flera hundra sidor, vilket knappast kan gås igenom på en dag. Vidare att det inte finns
något färdigt utbildningspaket som kan användas gällande detta kompendium.
Uppdrogs åt Magnus Carlsson att kontakta SBF angående färdigt utbildningspaket för Tränarkurs steg 2
Styrelsen tror också att den tränarkurs steg 2 som efterfrågas i Skåne skall vara en ren fortsättning på
den genomförda tränarkurs steg 1och inte vara så komplicerad och omfattande som Coaches
Manual nivå 2. Ett eget utbildningsmaterial hinner inte tas fram till den 29 mars och dessutom har
kursledaren Magnus Carlsson fått förhinder att deltaga.
Beslutades att ställa in Tränarkurs steg 2 den 29 mars och försöka återkomma med denna vid ett senare
tillfälle.
Beslutades inbjuda till grundkurs för nationella domare den 11-12 april, preliminärt i Helsingborg,
med Claes Colméus som kursledare.
Beslutades inbjuda till uppdateringskurs för nationella domare den 12 april, preliminärt i Malmö,
med Arne ”Acke” Sandved som kursledare.
Lars-Göran Swensson erbjöd sig på idé- och debattmötet i höstas att arrangera och leda en kurs i
skogsskytte under 2015. Kursen är just nu inte aktuell att arrangera.
Beslutades att fortsättningsvis inte anlita Lars-Göran Swensson till arrangemang i regi av Skånes BF.
Magnus Carlsson meddelar L-G Swensson detta beslut.
Kurs/utbildning i barebow-skytte i ett koncept med Martin Ottosson/Bobby Larsson är preliminärt
inlagt i verksamhetsplanen den 18-19 april. Enligt hörsägen har nu Martin Ottosson accepterat att
genomföra kursen i Skåne på dessa datum. Liselotte Andersson kontaktar snarast Martin Ottosson
för att få klarlagt vad som gäller så att vi kan gå ut med inbjudan till kursen.
Beslutades lägga ner arbetet med att kontakta dansk tränare och undersöka möjligheten att
genomföra någon form av föreläsning eller coaching seminarium som leds av denne tränare.
Föreslogs i stället att tillfråga distriktsinstruktören Jonas Andersson om att göra en föreläsning för de
skånska skyttar/tränare som är intresserade av detta.

§39.

UNGDOMSFRÅGOR
Ekonomin är nu klar för Ungdomens Dag genomförd lördagen den 22 november 2014.
Den första Ungdomens Dag 2015 skall arrangeras den 1 maj. Ungdomsledaren beslutar om plats för
arrangemanget och sätter ihop inbjudan.
Matts Borgström redogjorde för läget med ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark under 2015.
Ungdomsskyttar från klubbarna i region öst i Danmark och region Skåne i Sverige samlas första gången
i Skurup den 23 maj och andra gången blir i Lyngby den 13 juni. Inbjudan till Skurupstävlingen
utkommer inom en snar framtid.
I verksamhetsplanen är inlagt åtta datum för rena ungdomstävlingar i distriktet i enlighet med beslut på
idé- och debattmötet.
Vi har sökt arrangörer i distriktet för dessa tävlingar men har fått dåligt gensvar från klubbarna trots den
positiva inställning som fanns på idé- och debattmötet. Endast en klubb har ansökt/anmält en tävling
och den ligger inte på någon av de inlagda datumen.
Beslutades gå ut med påminnelse till klubbarna om att ansöka/anmäla dessa tävlingar till SkBF.

§40 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM 2015 arrangeras av följande klubbar enligt den rullande planen:
Inomhus: BK Gripen. 14 november.
Tavla utomhus: Kristianstads BK. 8 augusti
Skogs-DM=DM i jakt: BK Pantern. 20 september.
Beslutades söka arrangörer till DM i 3D och DM i fält.
Beslutades att inte genomföra något arrangemang av Skåne-Cupen 2015.

§41.

SKÅNESERIEN
Seriefinalen i Skåneserien inomhus skjuten i Stehag/Stockamöllan den 28 februari.
Segrare blev Trelleborgs BK.
Beslutades att sista dag för anmälan till Skåneserien utomhus 2015 skall vara den 31 mars 2015.
Seriesekreteraren har skickat ut inbjudan.
Beslutades att seriesekreteraren besöker en match i varje serieomgång inomhus och utomhus.
Diskuterades det på årsstämman införda handicap-systemet som ska tillämpas i Skåneserien inomhus.

§42.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna följande skånska rekord:
HLE Egon Persson, Kristianstads BK
HL50 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m
SBF 18m

521 p
521 p

150221
150221

§43.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTE
Distriktsidrottsmötet avhålles preliminärt den 9 april. Ingen inbjudan eller kallelse har inkommit.
Beslutades att den som bor närmast mötesplatsen skall representera Skånes BF.

§44.

SBF:s ÅRSSTÄMMA
SBF:s årsstämma och konferens avhålles den 18-19 april i Helsingborg.
Beslutades att Magnus Carlsson, Liselotte Andersson, Matts Borgström, Anette Andersson och
Roger Andersson representerar Skånes BF på konferens och årsstämma.
Beslutades att Magnus Carlsson innehar Skånes BF:s rösträtt som är på sex röster.
På konferensen skall Skånes BF hålla en kortare inledning om distriktets verksamhet.
Ansvarig för detta är Magnus Carlsson som vädjade till alla i styrelsen om hjälp med att sätta ihop
presentationen.

§45.

MOTOPROPPMÖTE
Beslutades att inte anordna något möte för motioner och propositioner till SBF:s årsstämma m.a.a. att
det inte ska behandlas några motioner detta år.
Klubbarnas synpunkter på eventuella propositioner tas in via mail.

§46.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har inte beslutat något sedan förra mötet.

§47.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.
Beslutades att inte bli medlem i Svenska Idrottshistoriska föreningen.
Beslutades att inte sponsra Para-landslaget.

§48.

ÖVRIGT
Diskuterades bokföring av medlemmar i idrottenonline
Diskuterades föreningsavgiften till SBF på 20 kronor per medlem för att täcka upp kostnaderna för
tidskriften Bågskytten.

§49.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 14 april klockan 19.00 i BK Gripens lokaler i
Limhamn. Mötesansvarig är Liselotte Andersson.

§50.

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

Helsingborg den 10 mars 2015

Kayh Andersson
Sekreterare
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

