SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 3 2018
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 3 april 2018
i Magnus Carlssons bostad i Trelleborg
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Anette Andersson, Matts Borgström, Pär Lindberg,
Liselotte Andersson och Roger Andersson.
Frånvarande: Hampus Borgström
§44.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§45

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§46.

VAL AV JUSTERINGSMAN
Beslutades välja Anette Andersson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§47.

FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll nummer 1 – 2018 justerat av ordförande och justeringsman.
Protokoll nummer 2 – 2018 justerat av ordförande och justeringsman.
Protokoll från årsstämman 180306 justerat av ordförande och justeringsmän.
Inga andra synpunkter inkomna. Protokollen lades därmed till handlingarna.

§48.

ÅRSRAPPORTERING 2018
Klubbarnas årsrapport till Svenska Bågskytteförbundet skulle göras i idrottonline senast den 31 januari.
Samtliga 13 skånska klubbar klarade tidsgränsen denna gång.
Genomgång gjordes av klubbarnas årsrapportering till Skånes BF.
Angående årsrapporteringen till SkBF, deadline den 31 mars, har det denna gång åter varit en del strul.
Vissa klubbar har av okänd anledning rapporterat olika medlemsantal till SBF och SkBF.
Det gäller samma underlag till båda rapporterna, medlemsantalet 171231, så det ska inte kunna skilja.
Det förekommer också att personer som skjutit tävling saknas i medlemslistan, liksom kursdeltagare
och styrelsemedlemmar. Detta är utrett med berörda klubbar.
Konstaterades att samtliga årsavgifter och ungdomsbidrag var inbetalda till Skånes BF.
Årsrapport, årsmötesprotokoll och medlemslista har inkommit från alla klubbar utom Bjäre BS.
Beslutades att Bjäre BS skall betala in en straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor till Skånes BF
på plusgiro 432208-7 eller bankgiro 418-9015.
Bjäre BS har, fr.o.m. den 4 april, startförbud på DM, Skåneserien och distriktstävlingar
och har inte någon rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten.
Detta gäller till den dag årsrapport, årsmötesprotokoll och medlemslista har inkommit
till Skånes BF och straffavgift/förseningsavgift är inbetald.
Årsrapporteringen från SkBF till SBF kommer att skickas in av sekreteraren inom kort.
Årsrapporteringen från SkBF till Skåneidrotten är insänd och klar.
Konstaterades att medlemsantalet i distriktet vid årsrapporteringen 2018 stannade vid 721 medlemmar.
Detta är en ökning med en medlem jämfört med 2017 och de senaste årens stora medlemsökning i
distriktet verkar därmed ha avstannat.
Kävlinge GoIF Bågskytte har lagt ner sin verksamhet 180224.
Den under 2018 nybildade klubben Kävlinge BSK tar över alla åtaganden från Kävlinge GoIF.
BK Unga Örnar lades ner 171231 och ersattes med Bromölla BK bildad under 2017.

§49.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för årets tre första månader.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 8830:11, Plusgiro 62975:65, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 117673:86 varav 13473:10 är avsatt i ungdomsfonden och 7504:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Kassören redogjorde för inkomster och utgifter under perioden.
Fakturan från SBF på 1000:- kronor innehållande 2 stycken domarutbildarkurs á 500:- kronor är
makulerad av SBF p.g.a. deras domaransvariges felaktiga hantering i ärendet.
SDF-bidraget från Skåneidrotten under 2018 blir 16029:- kronor
Rapporten godkändes.
Kassören ombesörjer SkBF:s deklaration till Skatteverket.

§50.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Grundkurs för nationell domare med dag 1 den 17 mars och dag 2 den 24 mars är genomförd i
Helsingborg med fyra deltagare. Acke Sandved ansvarade för dag 1 och Claes Colméus för dag 2.
Inbjudan är utsänd till GAP-kurs den 21-22 april i Kävlinge med Johnny Kallenberg som kursledare.
Hittills sex stycken anmälda till denna kurs.
Angående tränarekurs steg 2, planerad till den 29 april, så hade Magnus Carlsson varit kontakt med
Tony Lindeberg. Kursmaterial kommer att skickas över av Tony.
Uppdrogs åter åt Magnus Carlsson att kontakta Tony Lindeberg om att verka som kursledare för denna
kurs. Det verkar dock knappt om tid till den 29 april så det beslutades att föreslå Tony Lindeberg att
själv ta fram ett datum, förslagsvis i maj månad, för kursens genomförande.
Magnus Carlsson och Roger Andersson hade inte utformat något förslag till tränarekurs/träff med
skjututbildning i SkBF:s egen regi med ”inhemska” kursledare.
Denna kurs är nu inplanerad i verksamhetsplanen den 7 oktober.
Uppdrogs åter åt Magnus och Roger att ta fram förslag och presentera på nästa möte.
Diskuterades den av SBF framtagna SISU-statistiken för bågskytte-Sverige.

§51.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens Dag den 10 maj kommer att arrangeras i Malmö/Limhamn.
Den hemliga aktiviteten är också på gång. Inbjudan kommer inom kort.
Idrottslyft är inte sökt för arrangemanget.
Till den nya träningsgruppen för ungdomar, Västra Götalandsgruppen är det anmält 12 ungdomar från
Skåne och två från övriga distrikt.
Det första lägret med gruppen kommer att genomföras den 21-22 april i Lindome.
Ansvariga för denna grupp är Robin Hedenvang och Hampus Borgström och det är ett SBF-projekt.
Angående att eventuellt lämna ekonomiska träningsbidrag för skånska deltagare i denna grupp så
avvaktar vi information om kostnad per deltagare för att därefter kunna ta beslut.
Vi undrar också om det finns möjlighet att söka medel från idrottlyftet för denna verksamhet.

§52.

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM inomhus avverkat lördagen den 24 februari. Arrangör Trelleborgs BK
DM Tavla utomhus lördagen den 19 maj. Arrangör Trelleborgs BK
DM i Fält lördagen den 28 juli inlagt i Stockafälten som arrangeras av Stockamöllans IF.
DM 3D söndagen den 12 augusti inlagt i Pärejakten/Bjäre BS. Arrangör Kävlinge BSK.
DM i Jakt söndagen den 26 augusti på 15 mål. Arrangör: Satserups IBF.
DM-sanktioner utsända till alla DM-arrangörer
Den officiella DM-listan är reviderad och lagd på hemsidan.
Beslutades gå ut med info till klubbarna om vad som gäller angående DM-listan och DM-arrangemang.
Beslutades revidera gällande regler angående skånska rekord. Magnus Carlsson åtog sig att
genomföra detta.
SM inomhus avverkat i Eslöv den 30 mars – 1 april. Positiv respons från SBF där det går under
benämningen ”kanonarrangemang”.
Nästa SM i Skåne blir tavla utomhus den 6-8 juli i Helsingborg.

§53.

SKÅNESERIEN
Seriefinalen inomhus arrangerad av Stockamöllans IF lördagen den 10 mars i Eslövshallen
Segrare ”i kavaj” var Stockamöllans IF.
Till Skåneserien utomhus är det anmält fem lag.
Förslag till serieprogram, med seriestart den 28 april och final den 22 september, presenterades av
sekreteraren. Beslutades enligt framlagt förslag.
Beslutades tilldela Skurups BK arrangemang av seriefinalen den 22 september.
Uppdrogs åt seriesekreteraren att redigera i tävlingsbestämmelserna för Skåneserien inomhus.

§54.

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

§55.

MOTOPROPPMÖTE 10/4
Förfrågan hade gått ut till klubbarna om intresset att deltaga på ett motoproppmöte den 10 april.
Svar hade inkommit från fyra klubbar och ingen av dessa var intresserad.
Mötet blev därmed inställt.
Förfrågan gick ut till klubbarna om att lämna in sina synpunkter på motioner och propositioner
till Skånes BF senast den 31 mars. Svar inkom från en klubb, Kävlinge BSK.

§56.

SBF:s ÅRSSTÄMMA 21-22/4
SBF:s årsstämma och konferens avhålles den 21-22 april i Jönköping.
Beslutades att Roger Andersson och Anette Andersson representerar Skånes BF på
konferens och årsstämma. Hampus Borgström har anmält förhinder för deltagande.
Beslutades att Roger Andersson innehar Skånes BF:s rösträtt som är på sju röster.
Genomgång gjordes av motioner och propositioner till stämman där också klubbsvaret diskuterades.
Styrelsen ställningstagande angående dessa redovisas i bilaga 2 till protokollet.

§57.

REGIONAL KONFERENS SBF
SBF har för avsikt att i samarbete med SISU genomföra regionala konferenser under 2018.
I Skåne kommer den att genomföras söndagen den 21 oktober enligt förslag från SBF.
Skånes BF ansvarar för lokal, macka-kaffe/läsk, och projektor men SBF bekostar.
Klubbarna kan ansöka om idrottslyft för resekostnader.
Beslutades boka lokal på Idrottens Hus i Helsingborg för denna konferens. Sekreteraren kontaktar
ansvarig i Helsingborgs BK för lokalbokning.

§58.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTET 18/4
Distriktsidrottsmötet arrangeras i Helsingborg den 18 april.
Beslutades att Kayh Andersson representerar Skånes BF på denna stämma.

§59.

KLUBBESÖK
Ordförande och sekreterare har deltagit på årsmöte med Skurups BK den 7 mars och lämnade rapport
från detta möte.

§60.

STADGAR SKÅNES BF REVIDERING
Skånes BF:s stadgar är i behov av revidering på vissa punkter.
Uppdrogs åt sekreteraren att göra genomgång av stadgarna och lämna förslag till ändringar på nästa
möte.

§61.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har inte haft några frågor att besluta om sedan förra mötet.

§62.

SKRIVELSER
Inga skrivelser fanns att behandla.

§63.

ÖVRIGT
Beslutades undersöka om det fanns möjlighet att lägga ut bilder på Skånes BF:s hemsida,

§64.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 11 juni 2018 i Matts Borgströms
”konferenscentra” i Mörarp.

§65.

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Trelleborg den 3 april 2018

Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Anette Andersson
Justeringsman

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 180403

Bilaga 1 till protokoll nummer 3 – 2018.

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 18m 60 pil

462 p

180217

HI50 Patrik Linnér, Kävlinge BSK

SBF 18m 60 pil

471 p

180217

HIE Matthias Kallenberg, Kävlinge BSK

SBF 18m 60 pil

531 p

180331

DIE Sara Linnér, Kävlinge BSK SBF

18m 60 pil

449 p

180331

DI16 Sara Linnér, Kävlinge BSK

SBF 18m 60 pil

449 p

180331

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 18m 60 pil

472 p

180331

SkBF beslut angående motioner/propositioner till SBF-stämma 2018
Bilaga 2 till protokoll nummer 3 – 2018.
Prop/Motion
Proposition 1
Stadgeändring Bok 1 § 22
Proposition 2
Klädsel vid prisutdelning
Proposition 3
Engångslicens Kävlinge
Proposition 4
Protesttider
Proposition 5
Förtydligande av 6.1.3
Medaljutdelning vid JSM
Proposition 6
Ändring av 4.1.7.1
Propositon 7
Dela upp skogsronderna vid DM.
Motion 1 Järnvägens BF 20171215
Fler som får skjuta matcher
Motion 2 Göteborg 2017-11-12
Utökad demokrati.

Motion 3 Nykvarns BK , Begränsa
pilens längd
Motion 4 Nykvarns BK , Inför träpil
för långbåge
Motion 5 Mjölby BS
Utveckling av tävlingskalendern

Kommentar
Tillstyrker
Tillstyrker
Avslag
Avslag

Det finns behov av engångslicens . Datorer får
anpassas efter behovet inte tvärtom.
Vi är positiva till kortare tid, men inte ner till 0
sek. Då tar man bort möjlighet till protest.

Tillstyrker

Tillstyrker

Positivt med mixade lag.

Avslag

Arrangör avgör vilken rond som skall arrangeras
och när den skall arrangeras i samråd med SDF.

Avslag
Avslag

Avslag

Att en från varje klubb skall åka kan bli dyrt för
klubben. Det betyder att inte alla kommer att
vara representerade och det blir en total
snedfördelning, speciellt beroende på var
stämman arrangeras.
Omöjligt att kontrollera.

Tillstyrker
Tillstyrker

Motion 6 Mjölby BS
Utbildningskalender skapas

Tillstyrker

Motion 7 Mjölby BS
Tidsändring för Jaktskytte
Motion 8 Mjölby BS
50 Klass compound röd påle i Fält
och Jakt.
Motion 9 Mjölby BS
50 klass compound på samma
avstånd som Elit vid tavla 70/50
rond.
Motion 10 Linköpings SKF
Belysningsrekommendationer

Tillstyrker

Kan skapa stora problem för övrig årlig
verksamhetsplanering i distrikten.
Avvakta och se vad som är på gång
Man måste dock utreda hur bidrag i t ex
idrottlyftet påverkas.
Årsplanering kan bli svår att genomföra med
hänsyn till övrig verksamhet.
Avvakta och se vad som är på gång.
Dock kommer det att bli mer jobb för domaren
att klocka skyttar.

Tillstyrker

Avslag

Tillstyrker

Tanken är god men?
Bara rekommendationer är OK.

SkBF beslut angående
motioner/propositioner till SBFstämma 2018
Bilaga 2 till protokoll nummer 3 –
2018.
Motion 11 Strängnäs BK , Ändra
beteckningar på klasser.
MOTION 12 Skånes
Bågskytteförbund
Tävlingssanktion

Avslag
Tillstyrker

Motion 13 Nykvarns BK

Avslag

Motion 14 Järnvägens BF
Motion om sanktionsavgift för SM
arrangemang.

Avslag

Motion 15 Järnvägens BF
Införande av DM helger på
tavelronder.

Avslag

Motion 16 Östra Svealand
Anpassa § 19 till dagens verklighet.

Avslag

Man skall inte anpassa människan efter datorn,
utan tvärtom.
Det finns för få kvällstävlingar och detta kan vara
ett av skälen, för dyrt. Regelkommitténs förslag
är ingen motivering. De skall uttala sig om regler
inte ekonomiska frågor som de inte har någon
kännedom om.
En tävling ska inte bara gå ihop, den ska gå med
vinst.
Vi splittrar ändå mer. Alla rekord måste göras om
igen. Dessutom går det inte in 80cm tapeter på
vår skjutvägg, vi får bygga om.
80 cm tapeter är ett fördärv inomhus, tar för stor
plats på butten.
Vi engagerar oss i föreningarna på vår fritid , då
skall vi inte ha anställd personal som fixar. Om
datasystemet är så svårt att använda skall vi inte
använda det. Använd Arcrez istället.
Inte när de skall skjutas. Klubb måste själv få
bestämma när de kan arrangera annars vill få.
Detta har provats förr med uselt resultat. Det
underlättar inte att få arrangörer
Inte riktigt majoritet med 48 procent.
Vi håller oss till det gällande systemet.
De stora distrikten ska inte ha hela makten.

