SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 4 2015
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 juni 2015
i Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson, Matts Borgström,
Liselotte Andersson och Roger Andersson.
Frånvarande: Hampus Borgström som var på junior-VM.
§70.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§71.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§72.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 3 – 2015 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§73.

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.

§74.

ÅRSRAPPORTERINGEN.
Årsrapporteringen från SkBF till SBF är klar och inskickad.
BK Unga Örnar har ännu inte inkommit med någon medlemsförteckning.
Faktura är skickad till BK Unga Örnar på straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor plus
administrationsavgift.
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 och straffavgiften är inbetald.
Perstorps MBF har ännu inte sänt in medlemsförteckning och årsmötesprotokoll.
Faktura är skickad till Perstorps MBF på straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor plus
administrationsavgift.
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 och straffavgiften är inbetald.

§75.

KLUBBPROBLEM
BK Gripen – ej önskvärd medlem.
Magnus Carlsson rapporterade från möte med BK Gripen, Skåneidrotten och ifrågavarande medlem
som avhölls i Skåneidrottens lokaler den 20 maj. Magnus var med som representant för Skånes BF.
Beslutades att Skånes BF inte utför några åtgärder i denna fråga, i alla fall inte vid denna tidpunkt.
Skurups BK – Jimmy o Ulrika Hellman.
Styrelsen har tagit del av ett antal skrivelser och handlingar gällande oenigheter mellan Skurups BK och
Jimmy o Ulrika Hellman. Hela ärendet diskuterades.
Båda parter har av ordförande Magnus Carlsson uppmanats att kontakta varandra och muntligen reda ut
ärendet.
Beslutades att om parterna vill att Skånes BF ska ta vidare tag i detta så vill vi ha in en skrivelse från
båda parter på exakt vad som har hänt i ärendet punkt för punkt så får vi ta ställning då.
Beslutades begära in en förklaring från Skurups BK varför man skrivit om och ändrat i ett redan insänt
och justerat årsmötesprotokoll från 20140221 och därefter lagt ut det omskrivna på hemsidan.

§76.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 4913:11, Plusgiro 39899:65, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 90680:86 varav 4101:10 är avsatt i ungdomsfonden och 6897:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Rapporten godkändes.

§77.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Det finns fortfarande ingen möjlighet att sätta ihop något eget utbildningsmaterial till en tränarkurs
steg 2 på lite enklare nivå.
Beslutades att inte inplanera något datum för denna kurs under 2015.
Beslutades betala ut 500 kronor till Helsingborgs BK som lokalhyra får domarkursen den 11-12 april.
Helsingborgs BK har nu betalt in kursavgifterna för sina deltagare.
Inga kostnader finns för lokal och fika vid uppdateringskursen för domare den 11 april.
Uppdrogs åter åt Liselotte Andersson att tillfråga distriktsinstruktören Jonas Andersson om att göra en
föreläsning för de skånska skyttar/tränare som är intresserade av detta.

§78.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens Dag genomförd fredagen den 1 maj 2015 på BK Gripens anläggning i
Limhamn. Ansvarig var Liselotte Andersson. Ledare och Instruktörer för dagen förutom Lisa var
Jesper Fredriksson, Erika Jangnäs, Kristina Hedberg och Greger Hanevik.
19 ungdomar från 4 klubbar deltog i arrangemanget samt fyra stycken tränare/föräldrar.
BK Gripen har ansökt om och fått beviljat bidrag från Idrottslyftet för arrangemanget av
Ungdomens Dag.
Den första deltävlingen i ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark under 2015 är genomförd den
23 maj i Skurup med Skurups BK som arrangör.
Tävlingen samlade 40 danska skyttar men tyvärr endast 11 skånska skyttar.
Diskuterades varför de skånska ungdomarna inte deltar på en tävling av denna typ och hur man skulle
kunna motivera dem att deltaga.
Deltävling nummer två i detta ungdomsutbyte skjuts i Lyngby i Danmark den 13 juni. Förhoppningsvis
kommer det fler skånska ungdomar till denna tävling.
I verksamhetsplanen är inlagt åtta datum för rena ungdomstävlingar i distriktet i enlighet med beslut på
idé- och debattmötet.
Vi har 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.
BK Gripen planerade för en tävling men arrangemanget uteblev.
Helsingborgs BK hade bokat in en tävling men den arrangerades inte efter det klena deltagarantalet på
ungdomsutbytet i Skurup.
Hässleholms BK hade bokat in en tävling i augusti men den är nu inställd då det verkar svårt att få
deltagare till rena ungdomstävlingar.
Beslutades att inte gå vidare med dessa arrangemang utan stryka de inplanerade datumen för
ungdomstävlingar under 2015 i verksamhetsplanen.
Moa Andersson, Hampus Borgström och Linus Strömberg har deltagit på EJC 1 i Klagenfurt.

§79 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Stockamöllans IF kommer att lägga in DM i Fält på sin tävling Stockan, 12 mål fält,
måndagen den 27 juli.
Beslutades att Skånes BF bekostar plaketter och gravyr på detta DM och att inget arrangörsbidrag
utbetalas till Stockamöllans IF.
Kävlinge GoIF har beslutat att inte lägga in DM i 3D på sin tävling Kävlingeträffen, 15 mål 3D,
onsdagen den 29 juli.
Beslutades lägga in DM i 3D i Kristianstads BK:s tävling Ålajakten den 6 september.
Beslutades att Skånes BF bekostar plaketter och gravyr på detta DM och att inget arrangörsbidrag
utbetalas till Kristianstads BK.
Därmed finns det arrangörer och datum för samtliga DM under 2015.
Verksamhetsplanen är uppdaterad med samtliga DM.
Samtliga DM-sanktioner är nu utsända till DM-arrangörerna.

§80.

SKÅNESERIEN
Diskuterades tillvägagångssättet vid flyttning av seriematcher med anledningen av den flyttade matchen
i pågående utomhusserie mellan Trelleborgs BK och Stockamöllans IF.
Konstaterades att inget i tävlingsbestämmelserna för serien direkt säger att matcher inte får flyttas.
Beslutades att till kommande serie föra in följande i tävlingsbestämmelserna:
Vid eventuellt behov av att flytta seriematch så skall seriesekreteraren kontaktas för att godkänna eller
avslå flyttning av matchen. Innan seriesekreteraren kontaktas skall man ha klart med ett nytt datum för
matchens genomförande och denna datum skall ligga före i programmet fastställd matchdag.
Förfrågan hade inkommit från en skytt om att få deltaga i en seriematch, där inte hans klubb deltar, för
att få ihop fullt antal resultat i skytteligan.
Detta hade nekats av seriesekreteraren.
Med anledning av att det inträffat att lagresultat ändrats efter att båda lagen lämnat tävlingsplatsen så
uppmanas klubbarnas kontaktmän att vara mer noggranna vid kontrollräkning av lagresultaten.
Seriefinal i Skåneserien utomhus skjuts i Helsingborg söndagen den 21 juni.

§81.

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

§82.

SBF:s ÅRSSTÄMMA
SBF:s årsstämma och konferens avhölls den 18-19 april i Helsingborg.
Rapport lämnades av våra representanter Roger Andersson, Liselotte Andersson, Matts Borgström,
Anette Andersson och Magnus Carlsson.

§83.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har inte tagit några beslut under perioden.

§84.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.
Skåneidrottens undersökning angående framtidstankar besvaras av Magnus Carlsson.

§85.

ÖVRIGT
Framfördes önskemål från en klubb att det ska vara en utomhusserie som spänner över hela
sommarperioden. Vi får se hur tävlingsprogrammet ser ut 2016 om det går att uppfylla.

§86.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 25 augusti klockan 19.00 i Liselotte Anderssons
bostad i Limhamn.

§87.

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

Kristianstad den 9 juni 2015.
Justeras:
Kayh Andersson
Sekreterare

Magnus Carlsson
Ordförande

Bilaga 1 till protokoll nummer 4-2015
SKÅNSKA REKORD godkända 150610
HL50 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 1440-rond, 30m 122

296 p

150530

HL50 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 1440-rond, 20m 80

314 p

150530

HL50 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 1440-rond, Totalt

1104 p

150530

DC60 Ingrid Friberg, Skurups BK

SBF 40m, 72 pilar

634 p

150524

HC16 Hampus Borgström, Helsingborgs BK

WA 50m, 72 pilar

697 p

150520

DL13 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 30m, 122 tapet, 72 pilar

387 p

150523

327 p

150514

SKÅNSKA REKORD rekordanmälan avslagen 150610
HC60 Hans Lindvall, BK Gripen

SBF 1440-rond, 40m, innertia

Det går inte att sätta skånska rekord på en enskild seriematch, endast på seriefinalen.

