SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 3 2014
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund torsdagen den 3 april 2014
I BK Gripens lokaler i Limhamn.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson, Liselotte Andersson,
Matts Borgström och Hampus Borgström.
Frånvarande: Jens Rönnow.
§45.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§46.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§47.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 2 – 2014 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§48.

ÅRSRAPPORTERINGEN.
Årsrapporten till SBF i idrottonline var gjord av 11av 12 klubbar i distriktet. Två av dessa var felaktiga
jämfört med rapporteringen till SkBF. Den ena klubben hade 2 medlemmar för lite i rapporten och den
andra hade 25 medlemmar för mycket. Klubbarna är meddelade om detta.
BK Unga Örnar hade inte gjort någon rapport i idrottonline och är vidtalade om detta. SBF har
dessutom redan meddelat klubben startförbud p.g.a. den uteblivna rapporten.
Samtliga rapporter kommer att tas ut av sekreteraren, rättas med penna efter rapporteringen till SkBF
och insändes därefter till SBF, allt enligt bestämmelserna 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 insändes.
I idrottonline finns dessutom fortfarande årsrapport för Bjäre BK som inte tillhör Skåne och detta
skall åter påtalas för SBF.
Konstaterades att SBF:s tillvägagångssätt att meddela BK Unga Örnar startförbud för den ogjorda
rapporten inte har något stöd i SBF:s stadgar. Rapporten skall skickas till SkBF senast den 31/3 och
SkBF skall skicka vidare till SBF senast den 15/4. D.v.s. före den 15/4 kan inte SBF meddela något
startförbud av denna anledning.
Klubbarnas årsavgifter skall vara inbetalda till SBF senast den 31/3 enligt stadgarna. SBF har infört
systemet med att skicka ut fakturor till klubbarna på denna årsavgift. Dessvärre har det denna gång
blivit någon form av miss hos SBF som glömt att skicka ut fakturor, enligt uppgift från SBF, och
ärendet har hamnat på någon form av ”att göra”-lista och sedan tydligen helt glömts bort.
SBF har meddelat att det kommer fakturor så småningom och att betaldagen då styrs av fakturadatum.
Detta är helt i strid med stadgarna och skall enligt stadgarna medföra startförbud för alla klubbar som
inte betalt in sin årsavgift. Troligen har inga startförbud meddelats alla landets klubbar p.g.a. den
uteblivna inbetalningen av årsavgift.
Beslutades att ovanstående skall påtalas för SBF:s styrelse och anställda.
Angående årsrapporteringen till SkBF beslutades följande:
Satserups IBF har inte betalat in årsavgift och ungdomsbidrag. Inte heller någon anmälningsavgift till
Skåneserien utomhus som man anmält sig till.
Klubben är underrättad om detta och kassören har meddelat att det inte kommit någon faktura på detta
till henne och att hon fortsättningsvis vill ha fakturor skickade med post till sin hemadress.
Föreningen och kassören har meddelats om att det finns en klubbadress/mailadress, dit all post till
föreningen skickas, och att föreningen själv ansvarar för sin interna postgång. Föreningen har också
uppmanats att omgående betala in de obetalda avgifterna och bidragen.

§48.

ÅRSRAPPORTERERINGEN. Fortsättning
Beslutades att Satserups IBF skall inbetala avgifter och bidrag senast den 10 april.
Om inte inbetalning gjorts senast den 10 april har Satserups IBF startförbud på DM, Skåneserien och
distriktstävlingar, har inte någon rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten, samt skall inbetala en
förseningsavgift/straffavgift på 200:- kronor till SkBF. Detta gäller till den dag årsavgift,
ungdomsbidrag och anmälningsavgift till serien har betalats in till SkBF.
Skurups BK hade i sin rapportering tre olika uppgifter om medlemsantal i föreningen. I samråd med
föreningen har vi enats om den exakta summan av antalet medlemmar i föreningen.
Inga vidare åtgärder vidtages med anledning av detta.
Stockamöllans IF hade betalt in årsavgift för 39 medlemmar, troligen de som man rapporterat 2014,
i stället för 48 medlemmar som man rapporterat 2013. Den utsända fakturan, som omfattar avgift för 48
medlemmar har inte bestridits på något sätt.
Föreningen har meddelats om detta och uppmanats att omgående inbetala 540:- kronor för de
återstående 9 medlemmarna.
Beslutades att Stockamöllans IF skall inbetala resterande årsavgift 540:- kronor senast den 10 april.
Om inte inbetalning gjorts senast den 10 april har Stockamöllans IF startförbud på DM, Skåneserien
och distriktstävlingar, har inte någon rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten, samt skall inbetala en
förseningsavgift/straffavgift på 200:- kronor till SkBF. Detta gäller till den dag årsavgiften till fullo
har betalats in till SkBF.
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. Preliminärt kommer sekreteraren att
använda 2013 års blanketter för rapportering så att den kan göras enligt SBF:s stadgar.
Konstaterades att medlemsantalet i distriktet vid årsrapporteringen 2014 stannade vid 579 medlemmar.
Detta är en ökning med hela 113 medlemmar jämfört med 2013 vilket gör att vi ser mycket ljust på
framtiden. Tillgänglig statistik visar att vi inte varit över 500 medlemmar i distriktet de senaste 20 åren.
Adresslistor för 2014 för styrelse och klubbar är utsända.

§49A.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för de första tre månaderna av 2014.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 7771:11, Plusgiro 31353:65, Bank 51695:77. Summa tillgångar 90820:53
varav 7803:10 är avsatt i ungdomsfonden och 4954:00 är avsatt i utbildningsfonden..
Rapporten godkändes.
Uppdrogs åt kassören att ombesörja Skånes BF:s deklaration till Skatteverket.

§49B.

BÅGSKYTTEKLUBBEN HOOD
Bågskytteklubben Hood i Malmö lades ner för ett stort antal år sedan men det finns fortfarande att
bankkonto i föreningens namn. Det kommer årligen att kontoutdrag till den adress som är knuten till
bankkontot.
Personen som finns på denna adress, Stefan Leo, har önskemål om att slippa få detta kontoutdrag, då
han inte har någon som helst anknytning till Bågskytteklubben Hood och aldrig har haft.
Tillvägagångssättet när en förening läggs ner är att alla ekonomiska medel och klubbtillhörigheter skall
föras över till förbundet. I detta fall har detta dessvärre inte blivit gjort.
Beslutades att de medel som finns på detta bankkonto skall föras över från Bågskytteklubben Hoods
bankkonto i SE-banken till Skånes BF:s konto i Nordea och användas till ungdomsverksamheten i
distriktet.

.
§50.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Beslutades inbjuda till uppdateringskurs för domare söndagen den 4 maj i BK Gripens lokaler i
Limhamn. Kursledare blir Claes Colméus och Jens Rönnow.
Beslutades att inte arrangera någon grundkurs för domare under våren.
Nästa grundkurs blir enligt verksamhetsplanen den 5-6 oktober.
Diskuterades åter genomförande av tränar- och skyttutbildning med Gullimar Åkerlund under
utomhussäsongen. Någon speciell helg för detta kunde inte diskuteras fram.
Uppdrogs åt utbildningsledaren att åter kontakta Gullimar Åkerlund angående genomförande av tränaroch skyttutbildning under utomhussäsongen och med honom diskutera fram/fastställa datum för detta.
Utbildningsledaren undersöker möjligheterna till bidrag från idrottslyftet för arrangemanget.
Beslutades föra in uppdateringskursen för domare i verksamhetsplanen och att låta Gullimar-träningen
vara utanför planen tills vidare.

§51.

UNGDOMSFRÅGOR
Final i Ungdomskorren inomhus skjuten i Helsingborg den 29 mars. Segrare blev Trelleborgs BK.
Iinbjudan till ungdomskorre utomhus är utskickad. Hittills ett anmält lag från BK Gripen.
Sista anmälningsdag är den 5 maj.
Inbjudan kommer att skickas ut till Ungdomens Dag den 1 maj på BK Gripens anläggning i
Limhamn. Ungdomsledaren planerar vidare med detta arrangemang och undersöker möjligheten till
bidrag från idrottslyftet för detta.
Beslutades bevilja Hampus Borgström, Helsingborgs BK, gymnasiestipendium för HT 2013
på 1000:- kronor.

§52 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Inomhus-DM arrangerat i Vollsjö den 23 mars.
Sanktioner för alla DM under 2014 är utsända till arrangerande klubbar.
RF-plaketter till DM, stora herrplaketter, är inköpta till en kostnad av 1890:- kronor.
Egna DM-plaketter, SkBF, är inköpta till en kostnad av 9112:- kronor. Detta är en komplettering av
lagret för cirka sex år framåt av dessa plaketter. Fakturan på dessa plaketter är dock ännu inte betald.
Diplom till skånska rekord är inköpta av sekreteraren till en kostnad av 1551:- kronor.
Diskuterades SBF:s sammanställning av ”Ändring av klasser och avstånd fr.o.m. 1 april”.
Diskuterades JSM i Helsingborg och Swedish Open i Malmö 2015.

§53.

SKÅNESERIEN
Hittills sex lag anmälda till Skåneserien utomhus 2014. Eventuellt tillkommer ett sjunde lag.
Serieprogrammet för Skåneserien utomhus var inte klart p.g.a. problem med att hitta dagar fria från
tävlingskollisioner som passar för klubbarna, i likhet med 2013.
Inkomna svar från klubbarna på frågeställningar gav följande:
3 av 6 klubbar kan skjuta på kvällstid mitt i veckan, dock på olika dagar.
1 av 6 klubbar kan skjuta 1 maj. Blir dock inte aktuellt med tanke på Ungdomens Dag.
3 av 6 klubbar kan skjuta torsdag 29 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, på den där planerade
serieomgången som man godkänt i verksamhetsplanen.
2 av 6 klubbar skjuta den fredag 6 juni, nationaldagen, på den där planerade serieomgången som man
godkänt i verksamhetsplanen.
Trelagsmöten accepteras av 5 av 6 klubbar.
Beslutades försöka undvika serieskjutning i augusti månad, p.g.a. tävlingstätheten, och september
månad, p.g.a. ”utemiljön” och tävlingstätheten och för att klara detta använda oss av skjutning
vardagskvällar, om möjlighet finns, och trelagsmöten.
Uppdrogs åt seriesekreteraren att lösa detta bästa sätt.
Beslutades genomföra seriefinalen söndagen den 22 juni som är tävlingsfri.
Beslutades uppdra åt Helsingborgs BK att arrangera seriefinalen.
Beslutades bevilja dispens för Hans-Åke Olofsson och Viktor Mossfeldt-Olsson från Vollsjö BK att
representera Satserups IBF i Skåneserien utomhus 2014.
Beslutades bevilja dispens för Anders Jeppsson från BK Pantern att representera BK Gripen i
Skåneserien utomhus 2014.

§54.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna följande skånska rekord:
Lag C13 Helsingborgs BK
SBF 12m Final 24 pilar
Simon Dalby, Edvin Tengroth, Axel Pennander

219 p

140301

§55.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTE 10/4
Distriktsidrottsmötet avhålles i Lund den 10 april.
Pär Lindberg hade fått förhinder att deltaga. Ingen annan hade möjlighet att deltaga.
Beslutades att inte skicka någon representant till DIM 2014.

§56.

MOTOPROPPMÖTE 22/4
Inbjudan till möte för motioner och propositioner till SBF:s årsstämma tisdagen den 22 april
i Barsebäcks infocenter är utsänd till klubbarna.
Beslutades ställa in detta möte med anledning av att det endast finns en motion som skall behandlas och
det är SkBF/Skurups BK:s motion angående slopande av faktureringsavgift.
Antalet propositioner som skall behandlas är fyra stycken som inte motiverar att samla klubbarna i
Skåne till ett möte.

§57.

MOTIONER OCH PROPOSITIONER SBF:s ÅRSSTÄMMA
Diskuterades de fyra propositionerna till SBF:s årsstämma.

§58.

SBF:s ÅRSSTÄMMA
SBF:s årsstämma avhålles den 26-27 april i Falun.
Förfrågan hade gått ut till klubbarna att inkomma med förslag till någon person som kunde representera
SkBF vid denna konferens och årsstämma. Detta med anledning av att ingen i styrelsen hade möjlighet
att deltaga.
Inga förslag hade inkommit.
Beslutades att inte skicka någon representant till SBF:s konferens och årsstämma den 26-27 april 2014
i Falun.

§59.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att tillstyrka en fälttävling i Västervik den 24 maj
Att tilldela Hampus Borgström, Helsingborgs BK, gymnasiestipendium för HT 2013
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.

§60.

SKRIVELSER
Malmö Idrotts Akademi, infokväll den 24 mars. Liselotte Andersson hade deltagit på denna och
lämnade en rapport.
Kävlinge GoIF om invigning den 3 maj. Magnus Carlsson är vidtalad om att deltaga men får dessvärre
tacka nej p.g.a. annat uppdrag.
Magnus kontaktar Kävlinge GoIF i ärendet och föreslår eventuellt någon annan representant.
Personlig mailväxling mellan Magnus Carlsson och Lars-Göran Swensson, som även gått ut till
styrelse och klubbar, lades till handlingarna.

§61.

ÖVRIGT
Beslutades att införa utmärkelsen ”Årets Rookie” i Skånedistriktet med början 2014.
Till Årets Bågskytteledare i Skåne 2013 har utsetts Kristina Hedberg, BK Gripen.
Utmärkelsen utdelades i samband med DM inomhus i Vollsjö den 23 mars.

§62.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 10 juni klockan 19.00 i BK Gripens lokaler i
Limhamn. Mötesansvarig är Liselotte Andersson.

§63.

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

Limhamn den 3 april 2014.

Kayh Andersson
Sekreterare
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

