SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 3 2017
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 4 april 2017
i Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad.
Närvarande: Anette Andersson, Kayh Andersson, Matts Borgström, Pär Lindberg, Roger Andersson och
Hampus Borgström.
Frånvarande: Magnus Carlsson och Liselotte Andersson.
§38.

MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Anette Andersson välkomnade och öppnade mötet.

§39.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§40.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 1-2017 och protokoll nummer 2-2017 justerades i det skick de tillsänts klubbarna.

§41.

ÅRSRAPPORTERING 2017
Årsrapporten till SBF i idrottonline var gjord av alla 12 klubbarna i distriktet.
En klubb har dock gjort årsrapporten efter deadline den 31 januari.
Vissa klubbar har av okänd anledning rapporterat olika medlemsantal till SBF och SkBF.
Beslutades att gå efter rapporterna till SkBF när det gäller medlemsantal.
Angående årsrapporteringen till SkBF har det denna gång åter varit en del strul.
Satserups IBF har fått ökat medlemsantal jämfört med rapporteringen p.g.a. saknad person i
medlemslistan som deltagit på tävling under året.
Helsingborgs BK har efter påminnelse inkommit med årsmötesprotokoll och medlemslista den 1 april
Beslutades att inte kräva någon straffavgift/förseningsavgift av dessa två klubbar.
Skurups BK har efter påminnelser inkommit med medlemslista den 3 april och årsrapport den 4 april.
Årsmötesprotokollet, årsmöte avhållet den 24 februari, har fortfarande inte inkommit till SkBF.
Anledning till detta är bl.a. att justerarna på årsmötet inte godkände protokollet och när det skulle
skrivas om/rättas visade det sig att sekreteraren var inlagd på sjukhus för operation.
Beslutades att Skurups BK:s årsmötesprotokoll skall vara SkBF tillhanda senast den 10 april.
Om inte årsmötesprotokollet är SkBF tillhanda senast den 10 april skall Skurups BK betala in en
straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor till SkBF. Skurups BK får dessutom, fr.o.m. den 11 april,
startförbud på DM, Skåneserien och distriktstävlingar och har inte någon rösträtt vid årsstämma och
distriktsmöten. Detta kommer, om det blir aktuellt, att gälla till den dag årsmötesprotokollet har
inkommit till Skånes BF.
Stockamöllans IF har trots ett antal påminnelser inte inkommit med någon medlemslista.
Beslutades att Stockamöllans IF skall betala in en straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor till
Skånes BF. Stockamöllans IF har, fr.o.m. den 5 april, 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.
Konstaterades att samtliga årsavgifter och ungdomsbidrag var inbetalda till Skånes BF.
Årsrapporteringen från SkBF till SBF är insänd och klar.
Årsrapporteringen från SkBF till Skåneidrotten är insänd och klar.
Konstaterades att medlemsantalet i distriktet vid årsrapporteringen 2017 stannade vid 693 medlemmar.
Detta är en ökning med 27 medlemmar jämfört med 2016 vilket gör att vi ser mycket ljust på
framtiden. Vi sr fram emot att spränga 700-vallen 2018.
Medlemsantalet kan dock komma att justeras när medlemslistan inkommer från Stockamöllans IF
Adresslistor för 2017 för styrelse och klubbar utsändes inom kort.

§42.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för årets första tre månader.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 9765:11, Plusgiro 58261:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 113894:36 varav 11401:10 är avsatt i ungdomsfonden och 8161:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Kassören redogjorde för inkomster och utgifter under perioden.
SDF-bidraget från Skåneidrotten som under 2017 enligt tidigare uppgifter skulle vara 10000:- kronor
visade sig bli 16517:- kronor enligt ny information från Skåneidrotten.
Rapporten godkändes.
SkBF:s deklaration till Skatteverket kommer att utföras av kassören.

§43.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Ianseo grundkurs genomförd i Helsingborg den 26 mars med Fredrik Larsson från SBF:s Ianseo-grupp
som kursledare. Kursen samlade 14 deltagare från 7 klubbar.
Grundkurs för nationella domare genomförs den 8-9 april i Helsingborg med Acke Sandved som
kursledare. 15 deltagare är anmälda till kursen.
Uppdateringskurs för nationella domare genomförs i Helsingborg den 9 april med Claes Colméus som
kursledare. 8 deltagare är anmälda till kursen.

§44.

UNGDOMSFRÅGOR
Årets första Ungdomens Dag genomförd den 4 februari på BK Gripens anläggning i Limhamn.
Arrangemanget samlade denna gång 31 deltagande ungdomar och 16 tränare/föräldrar.
Förutom bågskyttet genomfördes en hemlig aktivitet i form av fäktning.
Ledare var Liselotte Andersson, Greger Hanevik, Maria Andersson och Daniel Wigren.
Arrangemanget var helt finansierat av idrottslyftsmedel och redovisningen av detta är klar.
Ungdomens Dag nummer 2 var planerad till den 1 maj. Denna kommer inte att genomföras på planerad
datum p.g.a. att ungdomsledaren inte har möjlighet till detta.
Ny datum kommer att utannonseras. Preliminärt under juni månad.
Vid EM i tavla inomhus i Vittel, Frankrike, deltog skåningarna Hampus Borgström och
Marcus Arlefur-Wällstedt.

§45 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Alla DM i Skåne är nu klara för 2017:
Tavla inomhus: Trelleborgs BK. Arrangerat lördagen den 25 februari med 73 deltagande skyttar.
3D: Kävlinge GoIF/Helsingborgs BK. Arrangeras inlagt i Viking 3D Games den 29 april.
Tavla utomhus: Vollsjö BK. Arrangeras söndagen den 28 maj.
Skogen: Hässleholms BK. Arrangeras i fältskytte, 24 mål märkt fält, inlagt i tävlingen Björkerödsfälten
som arrangeras söndagen den 13 augusti.
Jakt: BK Pantern. Arrangeras inlagt i Panterjakten den 26 augusti på 30 mål jakt.
Beslutades att SkBF bekostar plaketter och gravyr för de ”extra” DM:en i 3D och jakt samt att
arrangörerna för dessa DM erhåller arrangörsbidraget på 500:- kronor.

§46.

SKÅNESERIEN
Seriefinal inomhus avverkad i Stehag/Stockamöllan den 18 mars. Seriesegrare blev Trelleborgs BK.
Till Skåneserien utomhus är anmält sex lag.
Presenterades två förslag till serieprogram, ett med lång serie, april-september, och ett med kort serie
april-juni.
Beslutades att genomföra en lång serie april-september, omfattande 8 omgångar varav två omgångar
med trelagsmöten.

§47.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.

§48 .

MOTOPROPPMÖTE
Endast fyra klubbar hade anmält intresse att deltaga på det aviserade motoproppmötet den 11 april.
Två klubbar hade anmält att de inte var intresserade medan övriga sex klubbar inte hört av sig.
Beslutades att inte genomföra något motoproppmöte utan i stället uppmana klubbarna att skicka in sina
synpunkter via mail senast den 17 april.

§49.

NY FÖRENING.
Bjäre BS hade kontaktat ordförande Magnus Carlsson och hade önskemål om att byta distrikt från
Västkustens BF till Skånes BF.
Konstaterades att detta inte är möjligt att genomföra enligt SBF:s gällande stadgar där följande går att
utläsa:
”Skånes Bågskytteförbund omfattar Skåne län utom Båstads kommun”.
Bjäre BS tillhör Båstads kommun.
Något förslag till stadgeändring angående detta finns inte bland de lagda propositionerna till SBF:s
årsstämma.

§50

KLUBBÖVERGÅNGAR
Beslutades godkänna klubbövergång avseende tävlingsdeltagande för Mikael Ekholm från BK Gripen
till Helsingborgs BK. Anledningen är byte av bostadsort.
Övergången träder i kraft den 1 maj 2017.

§51.

SBF:s ÅRSSTÄMMA 22-23/4
SBF:s årsstämma och konferens avhålles den 22-23 april i Gävle.
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.

§52.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att godkänna klubbövergång avseende tävlingsdeltagande för Mikael Ekholm från BK Gripen till
Helsingborgs BK fr.o.m. den 1 maj 2017.
Styrelsen konfirmerade detta beslut.

§53.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna där inget fanns att besluta om.

§54.

ÖVRIGT
Diskuterades bildande av en träningsgrupp kallad ”Västra Götalandsgruppen”
Uppdrogs åt Matts Borgström att utforma ett förslag till enkät angående detta till nästa möte.

§55.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 13 juni 2017 klockan 19.00 i Matts Borgströms
bostad i Mörarp.

§56.

AVSLUTNING
Vice ordförande Anette Andersson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kristianstad den 4 april 2017
Justeras:

Anette Andersson
Vice ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 170404

Bilaga 1 till protokoll nummer 3 – 2017.

DL60 Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 18m

458 p

170218

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 18m

397 p

170225

DL60 Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 18m

464 p

170304

HL13 Neo Nilsson, Kristianstads BK

SBF 12m

426 p

170304

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 18m

435 p

170311

DL60 Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 18m

480 p

170318

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m

496 p

170311

Lag LE Kristianstads BK
SBF 18m
Egon Persson, Nils-Erik Hessel, Kjell Persson

1412 p

170311

DC16 Moa Andersson, Kristianstads BK

WA 18m Final 15 pilar

144 p

170312 Tang.

DCE Moa Andersson, Kristianstads BK

WA 18m Final 15 pilar

144 p

170312 Tang.

