SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 3 2013
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund måndagen den 8 april 2013
i BK Gripens lokaler i Limhamn.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Jens Rönnow, Pär Lindberg, Anette Andersson och
Liselotte Andersson.
Frånvarande: Lars Fredriksson och Jonatan Friberg.
§46.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§47.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§48.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 2 – 2013 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.
Angående bilagan till protokollet från årsstämman hade Skurups BK påtalat att mailväxlingen med SBF
saknades i deras motion angående slopande av faktureringsavgift.
Ordförande och justeringsmän/kvinnor på årsstämman var överens om att godkänna protokollet utan
mailväxlingen i bilagan.

§49.

ÅRSRAPPORTERERINGEN.
Konstaterades att årsrapporteringen från klubbarna denna gång varit behäftad med mycket strul och att
den fortfarande inte var klar från vissa klubbar. Några timmar innan deadline för årsrapporteringen den
31 mars saknades avgifter/handlingar från 5 av distriktets 11 klubbar och de påmindes via mail om
detta. Vissa vaknade, vissa gjorde det inte. En förening hade betalt in pengar för årsavgiftsfakturan två
gånger, tyvärr inte villig att sponsra distriktet med denna summa, samt två av de anmälda klubbarna
hade dessutom inte betalt in anmälningsavgiften till serien och påmindes om detta.
Anmälningsavgifterna är nu inkomna.
Årsrapporten till SBF i idrottonline var gjord av 10 klubbar i distriktet. Åtta av dessa var felaktiga
jämfört med rapporteringen till SkBF. Samtliga rapporter tas ut av sekreteraren, rättas med penna efter
rapporteringen till SkBF och insändes därefter till SBF, allt enligt betämmelserna i SBF:s stadgar,
där klubbarna skall skicka in till SkBF och SkBF skall skicka vidare till SBF.
Sekreteraren tillverkar dessutom en SBF-rapport för BK Unga Örnar som inte verkar veta om att de har
en hemsida i idrottonline och skall knappa in där.
I idrottonline finns dessutom årsrapport för Bjäre BK som inte tillhör Skåne och detta påtalas för SBF.
Föreslogs att idrottonlinesystemet görs om så att klubbarna kan knappa in uppgifterna själva och att det
inte görs med automatrapportering kontra inlagd medlemslista. Så fungerar det i andra förbund så varför
kan det inte göras i bågskytte?
Angående årsrapporteringen till SkBF beslutades följande:
BK Gripen insände handlingar den 1 april. Medlemsantalet ökat med en medlem som saknades i
medlemslistan. Beslutades att inte bestraffa BK Gripen med anledning av den något sena
rapporteringen.
BK Pantern insände handlingar och betalade årsavgift och ungdomsbidrag den 3 april.
Beslutades att inte bestraffa BK Pantern med anledning av den något sena rapporteringen/inbetalningen.
BK Pantern hade önskemål om att ha tre mailadresser i samlingen klubbar@skanesbagskytte.org . Detta
godkändes inte då det enbart skall finnas en klubbmail.
Skurups BK fick ökat medlemsantal med en medlem som saknades i medlemslistan. Medlemmen var
dock rapporterad till SBF i idrottonline och borde funnits med på utskriften av medlemlistan från detta
”fomidabla” system som är ett hån mot verksamheten.

§49.

ÅRSRAPPORTERERINGEN. Fortsättning
Stockamöllans IF hade inte betalt in årsavgift och ungdomsbidrag och inte skickat in medlemslista.
De har inte heller hört av sig i ärendet.
Beslutades att Stockamöllans IF har startförbud på DM, Skåneserien och distriktstävlingar, inte har
någon rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten, samt skall inbetala en förseningsavgift/straffavgift på
200:- kronor till SkBF. Detta gäller till den dag årsavgift, ungdomsbidrag , medlemslista och
förseningsavgift/straffavgift kommit SkBF tillhanda. Beslutet meddelat Stockamöllans IF den 6 april.
BK Unga Örnar hade inte betalt in årsavgift och ungdomsbidrag och inte skickat in årsmötesprotokoll.
De har dock hört av sig i ärendet
Årsrapporten innehöll många tvetydiga uppgifter angående klubbens funktionärer och adresser vilket nu
till stor del verkar vara utrett. Ordföranden har utlovat krafttag med den något ”lata” kassören.
Uppgifterna om hemsidan är dock fortfarande under utredning.
Beslutades öka BK Unga Örnars medlemsantal med 6 medlemmar som saknades i medlemslistan.
Dessa sex personer valdes till styrelseuppdrag i föreningen vid årsmötet 2012 och är därmed att betrakta
som medlemmar i föreningen den 31/12 2012.
Beslutades att BK Unga Örnar har startförbud på DM, Skåneserien och distriktstävlingar, inte har
någon rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten, samt skall inbetala en förseningsavgift/straffavgift på
200:- kronor till SkBF. Detta gäller till den dag årsavgift, ungdomsbidrag , medlemslista och
förseningsavgift/straffavgift kommit SkBF tillhanda. Beslutet meddelat BK Unga Örnar den 6 april.
Beslutades vidare att Jens Rönnow kontaktar BK Unga Örnar för diskussion/information om hur man
bedriver föreningsarbete och sköter årsrapportering m.m.
Vollsjö BK hade önskemål om att få handlingar/information via Kungliga Postverket.
Beslutades att inte bevilja en återgång till detta utan fortsätta att skicka ut allt med e-post till alla
klubbar i distriktet.
Årsrapporteringen från SkBF till SBF är inte gjord ännu i år. Deadline för denna är den 15 april.
Några rapporthandlingar har fortfarande inte kommit från SBF. Magnus Carlsson kontaktade SBF:s
kanslist som sade sig ha skickat detta förra veckan till SkBF:s infomail. Eftersom det inte finns någon
infomail så har dessa handlingar förmodligen försvunnit i cyberrymden. Nytt skall skickas till
ordföranden som skall vidarebefordra till sekreteraren, en något omständig procedur kan tyckas i stället
för att använda sig av SkBF:s officiella mailadress.
Konstaterades att medlemsantalet i distriktet vid årsrapporteringen 2013 stannade vid 466 medlemmar.
Detta är en ökning med hela 45 medlemmar jämfört med 2012 vilket gör att vi ser ljust på framtiden.

§50.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 5954:11, Plusgiro 44991:15, Bank 31339:33. Summa tillgångar 82284:59
varav 10616:10 är avsatt i ungdomsfonden.
Rapporten godkändes.
Uppdrogs åt kassören att ombesörja Skånes BF:s deklaration till Skatteverket.

§51.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Utbildningsledaren hade kontaktat Gullimar Åkerlund angående genomförande av tränar- och
skyttutbildning under våren, då även med deltagande av Martin Ottosson. Något datum var ännu inte
klart och utbildningsledaren kontaktar åter Gullimar i frågan.
Beslutades att distriktsinstruktören om möjligt skall medverka vid denna utbildning.
Inbjudan hade inkommit till Högre TränarUtbildning, HTU. Beslutades att detta var en fråga för varje
klubb att ta ställning till.

§52.

UNGDOMSFRÅGOR
Final i Ungdomskorren inomhus skjuten i Helsingborg den 9 mars. Segrare blev Helsingborgs BK.
Liselotte Andersson och Kayh Andersson deltog i arrangemanget.
Iinbjudan till ungdomskorre utomhus är utskickad. Hittills anmält två lag från en klubb.
Sista anmälningsdag är den 10 maj.
Beslutades inbjuda till Ungdomens Dag på ”klämdagen” fredagen den 10 maj på BK Gripens
anläggning i Limhamn. Följande instruktörer tillfrågas om medverkan: Jonatan Friberg, Christopher
Rönnow, Jonas Andersson och Erik Lundell-Bong.
Ansökan om idrottslyft för arrangemanget görs av BK Gripen.
Inbjudan är utsänd av BK Pantern till Skogsskyttekurs den 10, 14 och 21 april. Okänt hur många som
anmält deltagande till kursen

§53 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Tävlingssanktioner för alla DM är utsända av sekreteraren.

§54.

SKÅNESERIEN
Serieprogrammet för Skåneserien utomhus var inte klart p.g.a. problem med att hitta dagar fria från
tävlingskollisioner som passar för klubbarna. Vid årsstämman föreslogs att skjuta på kvällstid mitt i
veckan som de flesta verkade vara överens om. Vid en direkt förfrågan till klubbarna var det dock bara
tre klubbar kunde tänka sig detta.
Problem också med att få till en dag för seriefinal om man ska undvika september månad och
tävlingskollisioner.
Beslutades försöka undvika serieskjutning i september månad och för att klara detta använda oss av
skjutning vardagskvällar och trelagsmöten i möjligaste mån
Beslutades genomföra seriefinalen söndagen den 23 juni som är tävlingsfri.
Beslutades uppdra åt BK Gripen att arrangera seriefinalen.
Uppdrogs åt seriesekreteraren att lösa detta bästa sätt.
Några dispensansökningar fanns inte att behandla.

§55.

DAMFRÅGOR
Damträff kommer att genomföras den 9 juni.
Ansvarig Anette Andersson.

§56.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna följande skånska rekord:
HB21 Erik Lundell-Bong, BK Pantern

WA 18m

550 p.

130330

§57.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTE
Distriktsidrottsmötet avhålles på Norra Station i Hässleholm den 18 april.
Kayh Andersson deltager på detta.

§58.

PROPOSITIONSMÖTE 16/4
Inbjudan är utsänd till klubbarna angående möte för propositioner till SBF:s årsstämma.
Mötet genomförs tisdagen den 16 april med start klockan 19.00 på BK Gripens anläggning i Limhamn.
Liselotte Andersson är mötesansvarig och ordnar fikan.

§59.

PROPOSITIONER SBF:s ÅRSSTÄMMA
Beslutades att inte behandla propositionerna på detta möte utan ta allt på Propositionsmötet.
Sekreteraren föreslog påtala för SBF att det saknas en proposition angående stadgeändring för att
”lagligt” kunna använda sig av idrottonline vid årsrapporteringen 2014.
Detta tas upp senast vid SBF:s konferens i samband med årsstämman.
Här påtalas också felaktigheter i godkända svenska rekord 2012. Niels Petersens resultat från Skurups
Ankepilen finns med här men är strukna i rekordtabellen. Rekord saknas på Christopher Rönnow. Det
kanske finns mer?

§60.

SBF:s ÅRSSTÄMMA
SBF:s årsstämma avhålles den 20-21 april i Örebro.
Beslutades att Magnus Carlsson, Liselotte Andersson och Roger Andersson representerar SkBF och att
Magnus Carlsson innehar rösträtten. Fullmakt utskriven och överlämnad till Magnus. Fullmakt skickas
också in till SBF.
Förtäring och logi bokat åt Magnus Carlsson. SBF bekostar resa och uppehälle för en
distriktsrepresentant.
Ingenting är bokat för Roger Andersson. Uppdrogs åt Magnus Carlsson att ordna Rogers bokning med
Gullimar då sista dag för bokning var den 6 april.
Liselotte Anderssons resa och uppehälle bekostas av SBF då hon även representerar SBF:s
valberedning.

§61.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har inte tagit några beslut under perioden.

§62.

SKRIVELSER.
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.

§63.

ÖVRIGT
Diskuterades inköp av skjutsignalanläggning och elektroniska ”blädderblock” i distriktet genom ett
ekonomiskt samgående mellan klubbarna.
Jens Rönnow tar fram prisuppgifter på detta och undersöker intresset bland klubbarna.

§64.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 10 juni klockan 19.00 i Pär Linbergs bostad på
Sexans väg 92 i Vallåkra.

§65.

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

Limhamn den 8 april 2013.

Kayh Andersson
Sekreterare
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

