SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 3 2015
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 14 april 2015
i SOS Alarms lokaler i Hyllie.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson, Matts Borgström,
Liselotte Andersson, Roger Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Ingen
§51.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§52.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§53.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 2 – 2015 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§54.

VALBEREDNINGEN
Beslutades tillsätta Christer Paulsson, Hässleholms BK, i valberedningen på ett år.
Ytterligare en person skall tillsättas i valberedningen.
Uppdrogs åter åt Roger Andersson att kontakta Helena Lange, Kävlinge GoIF, angående hennes visade
intresse att följa valberedningens arbete och eventuellt deltaga i detta.

§55.

ÅRSRAPPORTERINGEN.
Årsrapporten till SBF i idrottonline var gjord av 12 av 13 klubbar i distriktet. En av dessa var felaktig
jämfört med rapporteringen till SkBF. Det fanns en medlem för lite i rapporten.
Perstorps MBF hade endast sparat rapporten och inte skickat den. De är vidtalade om detta utan åtgärd.
BK Unga Örnar hade inte gjort någon rapport i idrottonline och är vidtalade om detta utan åtgärd.
SBF har dessutom redan meddelat klubben startförbud p.g.a. den uteblivna rapporten.
SBF har också meddelat Satserups IBF startförbud p.g.a. utebliven rapport trots att den var gjord.
Detta är påtalat för SBF.
Inga rapporter kommer denna gång att tas ut av sekreteraren, rättas med penna efter rapporteringen till
SkBF och därefter insändas till SBF enligt bestämmelserna i SBF:s stadgar. Detta är helt ointressant för
SBF eftersom de inte bryr sig om att titta på dem.
En följd av detta blev att BK Pantern blev fakturerade årsavgift enligt uppgiften i idrottonline trots att
även BK Pantern påtalat det felaktiga i rapporteringen.
I idrottonline finns dessutom fortfarande årsrapport för Bjäre BK som inte tillhör Skåne och detta
ligger fortfarande inte i SBF:s intresse att ändra på.
Angående årsrapporteringen till SkBF har det denna gång varit en hel del strul.
Tre klubbar har fått ökat medlemsantal jämfört med rapporteringen p.g.a. saknade personer i
medlemslistan som deltagit på tävlingar och kurser under året.
Kävlinge GoIF har betalt in årsavgiften för sent, inbetalt efter påminnelse, Skurups BK har inkommit
med årsrapporthandlingarna för sent, insänt efter påminnelser, Trelleborgs BK lämnade in sin
årsrapport under kvällens möte.
Beslutades att inte kräva någon straffavgift/förseningsavgift av dessa tre klubbar.
Konstaterades att samtliga årsavgifter och ungdomsbidrag nu var inbetalda till Skånes BF.
BK Unga Örnar har inte inkommit med någon medlemsförteckning och har ingen aning om
medlemsantalet i klubben. De har hänvisat oss till att ta kontakt med klubbens kassör i ärendet.
SkBF har påtalat för BK Unga Örnar att vi inte går omvägen via kassören utan det får de själv göra.
Vi har fått till svar att det får vi vänta på.

§55.

ÅRSRAPPORTERINGEN. Fortsättning
Enligt insända handlingar från BKUÖ så är deras medlemsantal minst 13 stycken.
Beslutades att BK Unga Örnar skall betala in en straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor till
Skånes BF. BK Unga Örnar har startförbud på DM, Skåneserien och distriktstävlingar och har inte
någon rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten. Detta gäller till den dag medlemsförteckningen har
inkommit till Skånes BF.
Perstorps MBF har endast har sänt in sin årsrapport. Någon medlemsförteckning existerar inte i klubben
men de vet att de har 15 medlemmar. Ingen bokföring sker av inbetalda medlemsavgifter. Vill man
betala så slänger man bara ett par hundralappar i kassan. Senaste årsmötesprotokollet, från augusti
2014, är ännu inte justerat p.g.a. sjukhusvistelse och kan inte skickas in.
Beslutades att Perstorps MBF skall betala in en straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor till
Skånes BF. Perstorps MBF har startförbud på DM, Skåneserien och distriktstävlingar och har inte
någon rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten. Detta gäller till den dag medlemsförteckningen och
årsmötesprotokollet har inkommit till Skånes BF.
Årsrapporteringen från SkBF till SBF är inte gjord ännu i år. Deadline för denna är den 15 april.
Rapporthandlingar kom från SBF den 31 mars, efter påminnelse/förfrågan från SkBF, och deadline har
nu helt plötsligt blivit den 30 april.
Konstaterades att medlemsantalet i distriktet vid årsrapporteringen 2015 stannade vid 614 medlemmar.
Detta är en ökning med 35 medlemmar jämfört med 2014 vilket gör att vi ser mycket ljust på
framtiden. Tillgänglig statistik visar att vi troligen aldrig tidigare varit över 600 medlemmar i distriktet.
Adresslistor för 2015 för styrelse och klubbar är ännu inte utsända p.g.a. en saknad årsrapport.

§56.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 6043:11, Plusgiro 43714:65, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 95625:86 varav 3072:10 är avsatt i ungdomsfonden och 6897:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Rapporten godkändes.

§57.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Magnus Carlsson rapporterade att det hos SBF inte fanns något färdigt utbildningspaket för
tränarkurs steg 2. Enligt uppgift så ska man för att kunna genomgå tränarkurs steg 2 enligt coaches
manual, ha varit kursledare på tränarkurs steg 1 vilket gör de flesta obehöriga att gå kursen.
Det fanns för tillfället heller ingen möjlighet att sätta ihop något eget utbildningsmaterial till en
tränarkurs steg 2 på lite enklare nivå.
Beslutades att denna kurs skjuts på framtiden.
Grundkurs för nationella domare genomförd den 11-12 april i Helsingborg med Claes Colméus som
kursledare. Kursen samlade 7 deltagare. Oklarheter råder om kostnader för lokal och fika.
Detta utreds av kassören.
Helsingborgs BK har ännu inte betalt in kursavgifterna för sina deltagare. Detta utreds också av
kassören.
Uppdateringskurs för nationella domare genomförd den 11 april i Limhamn med Arne ”Acke” Sandved
som kursledare. Kursen samlade endast två deltagare. Oklarheter råder även här om kostnader för lokal
och fika. Detta utreds av kassören.
Beslutades att inte arrangera någon kurs/utbildning i barebow-skytte i ett koncept med Martin
Ottosson. Det är helt omöjligt att få ett definitivt svar från Martin Ottosson om ett datum för
genomförande av kursen. Intresset från Martin Ottosson verkar ha svalnat helt.
Uppdrogs åt Liselotte Andersson att tillfråga distriktsinstruktören Jonas Andersson om att göra en
föreläsning för de skånska skyttar/tränare som är intresserade av detta.

§58.

UNGDOMSFRÅGOR
Beslutades inbjuda till Ungdomens Dag, fredagen den 1 maj 2015 på BK Gripens anläggning i
Limhamn. Ansvarig är Liselotte Andersson. Instruktörer för dagen blir bl.a. Jesper Fredriksson,
Erika Jangnäs, Magnus Carlsson och Hampus Borgström.
Uppdrogs åt Liselotte Andersson att genom BK Gripen ansöka om bidrag från Idrottslyftet för
arrangemanget av Ungdomens Dag.
Inbjudan är nu ute till den första deltävlingen i ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark under 2015.
Den 23 maj arrangeras denna tävling i Skurup av Skurups BK.

§58.

UNGDOMSFRÅGOR Fortsättning
Skurups BK hade tagit ett eget initiativ angående denna tävling och skickat ut inbjudan till klubbar i
Småland, Blekinge och Halland.
Uppdrogs åt Matts Borgström att kontakta Skurups BK och påtala för dem att denna tävling är aktuell
endast för klubbar i Skåne och Region Öst och att inbjudan till klubbar i andra distrikt skall återkallas.
Deltävling nummer två i detta ungdomsutbyte skjuts i Lyngby i Danmark den 13 juni.
I verksamhetsplanen är inlagt åtta datum för rena ungdomstävlingar i distriktet i enlighet med beslut på
idé- och debattmötet.
Vi har åter sökt arrangörer i distriktet för dessa tävlingar men har fortfarande fått dåligt gensvar från
klubbarna trots den positiva inställning som fanns på idé- och debattmötet. Endast två klubbar har nu
ansökt/anmält en tävling. En tredje tävling fanns på planeringsstadiet men genomfördes inte.
Det känns för tillfället inte meningsfullt att gå ut med någon påminnelse till klubbarna om att
ansöka/anmäla dessa tävlingar till SkBF.

§59 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Sökningen av arrangörer till DM i 3D och DM i fält under 2015 hade endast gett ett svar från
klubbarna. Det var Skurups BK som meddelade att de inte kunde arrangera.
Beslutades att åter tillfråga Stockamöllans IF om de har möjlighet att lägga in DM i Fält på sin tävling
Stockan, 12 mål fält, måndagen den 27 juli.
Beslutades att åter tillfråga Kävlinge GoIF om de har möjlighet att lägga in DM i 3D på sin tävling
Kävlingeträffen, 15 mål 3D, onsdagen den 29 juli.
Om inte Kävlinge GoIF har möjlighet till detta så kommer DM i 3D att läggas in i Kristianstads BK:s
tävling Ålajakten den 6 september.

§60.

SKÅNESERIEN
Programmet för Skåneserien utomhus 2015 är klart och utskickat. Serien startar den 25 april och sju lag
deltar i årets serie.
Beslutades att seriefinalen arrangeras av Helsingborgs BK söndagen den 21 juni.
Beslutades bevilja dispens för Hans-Åke Olofsson, Vollsjö BK, att representera Satserups IBF i
Skåneserien utomhus 2015.

§61.

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

SBF 18m

523 p

150404

§62.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTE
Något distriktsidrottsmöte kommer inte att avhållas detta år.
Det kommer i stället att anordnas ett Distriktsidrottsforum den 3 oktober.
Beslutades att den som bor närmast mötesplatsen skall representera Skånes BF.
Specialidrottsstödet kommer att behandlas på detta forum.

§63.

SBF:s ÅRSSTÄMMA
SBF:s årsstämma och konferens avhålles den 18-19 april i Helsingborg.
Av personliga skäl, som gör att hans närvaro är något osäker, så avstår Magnus Carlsson
rösträttsinnehavet vid stämman men kvarstår som representant.
Beslutades att Roger Andersson innehar Skånes BF:s rösträtt på 6 röster.
I övrigt representeras Skånes BF på konferens och stämma av Liselotte Andersson, Matts Borgström
och Anette Andersson.
På konferensen skall Skånes BF hålla en kortare inledning om distriktets verksamhet. Ingen i styrelsen
hade förberett något för denna ”kortare inledning”.
Beslutades tillfråga Göran Söderberg, Helsingborgs BK, om att hålla en presentation av JSM i
Helsingborg och att Liselotte Andersson presenterar BK Gripens ombyggnad av sin anläggning i
Limhamn.
Beslutades föreslå Göran Karlsson, Nora BK, som styrelseledamot i SBF, med uppdraget
ungdomsverksamhet.
Klubbarna hade uppmanats att skicka in sina synpunkter på propositioner och motioner till årsstämman.
Svar hade inkommit från tre klubbar angående tre olika propositioner.
Diskuterades och beslutades hur våra representanter skall ställa sig i de olika frågorna enligt bilaga
nummer 1 till mötesprotokollet.

.

§64.

RIKSIDROTTSMÖTET
Riksidrottsmötet arrangeras den 29-31 maj i Helsingborg.
Skåneidrotten hade inbjudit Skånes BF att deltaga med två personer under lördagen på detta möte.
Ingen hade möjlighet att deltaga på detta.

§65.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att tillstyrka två tävlingar arrangerade av Västkustens BF den 9 och 10 maj.
Styrelsen konfirmerade detta beslut.

§66.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.
Inget fanns att behandla.

§67.

ÖVRIGT
SBF:s klassikermärke för 2014 till skånska skyttar hade överlämnats till Magnus Carlsson vid SM
inomhus. Beslutades att Magnus Carlsson skickar ut dessa till berörda skyttar.
Märkena bekostas av Skånes BF enligt tidigare beslut.

§68.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 9 juni klockan 19.00 i Anette Anderssons bostad i
Kristianstad.

§69.

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

Hyllie den 14 april 2015.
Justeras:
Kayh Andersson
Sekreterare

Magnus Carlsson
Ordförande

Bilaga 1 till protokoll nummer 3-2015
STYRELSENS BESLUT OM MOTIONER OCH
PROPOSITIONER TILL SBF:S ÅRSSTÄMMA
Propositioner
Proposition nummer 1

Tillstyrka att-sats 1 om utvärdering på stämman 2016.
Att-sats 2 avstyrkes.

Proposition nummer 2

Varför gynna de som inte vill planera med god framförhållning.
Det kan sluta med att alla arrangörer vill planera sina tävlingar
senare och då finns inget tävlingsprogram att tillgå.
Vi vill ha en svarstid på minst 14 dagar

Proposition nummer 3

Avstyrkes.

Proposition nummer 4

Tillstyrkes

Proposition nummer 5

Tillstyrkes.

Proposition nummer 6

Tillstyrkes i princip
Vi vill dock ändra datum för inbetalning av årsavgift till 31 januari
så att den sammanfaller med årsrapporten.
Dumt att ha olika datum bl.a. med tanke på utfärdande av
eventuella startförbud som annars kan förekomma vid två
tillfällen.
”SDF” tas bort ur att-sats 1. SDF/SkBF har egna stadgar för
Årsrapporteringen.
Sen skadar det inte om IOL kan åtgärdas så att det går att peka ut
en datum för rapportering, d.v.s. medlemsantal 31/12 så att allt blir
rätt i rapporten. En medlem som är junior den 31/12 blir i IOL
senior den 1/1. Görs rapporten 1/1 så blir det galet.

Proposition nummer 7

Avstyrkes.
Olika tillhörighet till SDF och DF är ingen bra lösning.
Det fungerar inte i IOL där klubben hamnar hos fel SDF.
Se Båstad kommun och Bjäre BS.
Bjäres årsrapport hamnar hos Skånes BF i IOL när föreningen
tillhör Västkustens BF

Proposition nummer 8

Tillstyrkes.

Motioner
Västkustens BF 1

Avstyrkes.

Västra Svealands BF 1

Avstyrkes

Västra Svealands BF 2

Avstyrkes. Vi behöver inte fler pålar i skogen.

