SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 3 2016
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund onsdagen den 16 mars 2016
i Matts Borgströms bostad i Mörarp.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson, Matts Borgström,
Liselotte Andersson, Roger Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Ingen.
§38.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§39.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§40.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 1 – 2016 och protokoll nummer 2 – 2016 justerades i det skick de tillsänts
klubbarna.
Protokoll från årsstämman den 1 mars var justerat av ordförande och justeringsmän.

§41.

ÅRSRAPPORTERING 2016
Sekreteraren redogjorde för hittills utförda årsrapporteringar från klubbarna.
Handlingar hade inkommit från fyra klubbar och avgifter från sex klubbar.
Årsrapporteringen från klubbarna till SkBF skall vara klar den 31 mars.
Skånes BF:s årsrapport till SBF presenterades och godkändes och sekreteraren skickar in denna.
Årsrapporteringen till Skåneidrotten utföres av sekreteraren.

§42.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan årsskiftet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 5689:11, Plusgiro 26347:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 77904:36 varav 7001:10 är avsatt i ungdomsfonden och 7240:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Det årliga SDF-bidraget från Skåneidrotten är minskat till 15000:- kronor under 2016 från att under
2015 ha varit 20000:- kronor. En första delutbetalning på 3750:- kronor är gjord från Skåneidrotten.
Bidraget för SISU lärgrupper under 2015 blev 2240:- kronor.
DM-plaketter, RF-plaketter, inköpta till en kostnad av 1985:- kronor.
Rekorddiplom inköpta till en kostnad av 1517:- kronor. Textningen av desamma kostade denna gång
698:- kronor.
Rapporten godkändes.

§43.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Beslutades skicka ut inbjudan till grundkurs för domare den 9-10 april i Helsingborg med Arne Sandved
som kursledare.
Beslutades skicka ut inbjudan till uppdateringskurs för domare den 9 april i Helsingborg med
Claes Colméus som kursledare.
Distriktsinstruktören Jonas Anderssons föreläsning för skånska skyttar och tränare, som var inplanerad
till den 17 april, flyttas preliminärt till den 11 september. Jonas har ingen möjlighet att genomföra
denna föreläsning under våren 2016.
Gullimar Åkerlunds tränarträff i distriktet väntar fortfarande på ett datum p.g.a. att han vill samköra
Skåne och Sydöstra Götaland vid denna träff.

§44.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark är för tillfället ganska oklart p.g.a. att den danske
kontaktpersonen Jörgen Philipp inte varit anträffbar de senaste månaderna.
Vi har inte lyckats få något svar på våra frågor angående ändrade datum och strukna tävlingar.
Det enda som preliminärt är klart är en tävling i Lyngby den 30 april och en tävling i Skurup
den 28 maj.
Uppdrogs åt Matts Borgström och Liselotte Andersson att snarast försöka få kontakt med Jörgen
Philipp och reda ut detta.
Beslutades att genomföra en Ungdomens Dag söndagen den 1 maj på BK Gripens anläggning i
Limhamn.

§45 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Rapporterades att tävlingssanktioner för samtliga DM under 2016 är utsända till arrangörerna.
Magnus Carlsson meddelade att Bågar o Pilar är intresserade av att sponsra en Skåne-Cup utomhus.
Cupen skall då genomföras på kvällstävlingar under sommaren och Magnus fortsätter att arbeta med
detta projekt och försöker få arrangörer till dessa tävlingar.

§46.

SKÅNESERIEN
Inbjudan är utsänd till Skåneserien utomhus.
Hittills har två lag anmält sig och en annan förening har betalt för att vara med men inte skickat in
anmälan.
Sista dag för anmälan till Skåneserien utomhus är den 31 mars.

§47.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna följande skånska rekord:
HC13 Marcus Arlefur-Wällstedt, Helsingborgs BK
DL13 Maja Rönér, Helsingborgs BK
DL13 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 12m
SBF 12m
SBF 12m

593 p
444 p
469 p

160227
160227
160305

§48.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTE
Distriktsidrottsmötet avhålles torsdagen den 14 april på Quality Hotell View i Hyllie.
Liselotte Andersson representerar Skånes BF på detta möte.

§49.

SBF:s ÅRSSTÄMMA
SBF:s årsstämma och konferens avhålles den 23-24 april i Norrköping.
Beslutades att Roger Andersson och Anette Andersson representerar Skånes BF på konferens och
årsstämma.
Beslutades att Roger Andersson innehar Skånes BF:s rösträtt som är på sju röster.

§50.

MOTOPROPPMÖTE
Beslutades att inte genomföra något möte den 11 april för motioner och propositioner till
SBF:s årsstämma.
Genomgång gjordes av samtliga propositioner och motioner till stämman och beslut togs om styrelsens
inställning till dessa. Bifogas protokollet som bilaga 1.
Beslutades tillskriva klubbarna om att skicka in sina eventuella synpunkter på propositioner och
motioner till Skånes BF senast den 15 april.
Synpunkterna delges därefter styrelsen i SkBF och våra representanter på stämman.

§51.

TRIVSELARRANGEMANG
Diskuterades genomförandet av och det eventuella intresse som kan finnas för trivselarrangemang
i distriktet.
Beslutades låta frågan anstå till nästa möte och där åter ta upp ämnet till diskussion.

§52.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har inte haft något att behandla sedan föregående möte.

§53.

SKRIVELSER
Inget fanns att behandla.

§54.

ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.

§55.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 27 april klockan 19.00 i
Magnus Carlssons bostad i Trelleborg.

§56.

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mörarp den 16 mars 2016.

Kayh Andersson
Sekreterare
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Bilaga 1 till protokoll nummer 3-2016
STYRELSENS BESLUT/STÄLLNINGSTAGANDEN ANGÅENDE
PROPOSITIONER OCH MOTIONER TILL SBF:s ÅRSSTÄMMA.

Proposition nummer 1

Tillstyrkes

Proposition nummer 2

Avstyrkes

Proposition nummer 3

Avstyrkes

Proposition nummer 4

Tillstyrkes under förutsättning att ”att-sats” nummer 3 stryks.
(Kan medföra stora kostnader för arrangör att anlita tävlingsjury
utanför sin egen förening)

Proposition nummer 5

Tillstyrkes

Proposition nummer 6

Tillstyrkes

Proposition nummer 7

Tillstyrkes

Proposition nummer 8

Tillstyrkes

Proposition nummer 9

Tillstyrkes

Lennart Carlsson Motion nummer 1

Avstyrkes

Lennart Carlsson Motion nummer 2

Avstyrkes

Skånes BF Motion nummer 1

Motionen dras tillbaka. Redan genomfört.

Skånes BF Motion nummer 2

Tillstyrkes

Östra Svealand Motion nummer 1

Avstyrkes.

