SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 4 2016
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund onsdagen den 27 april 2016
i Magnus Carlssons bostad i Trelleborg.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson, Matts Borgström,
Roger Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Liselotte Andersson.
§57.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§58.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§59.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 3 – 2016 justerades i det skick de tillsänts klubbarna.

§60.

ÅRSRAPPORTERING 2016
Genomgång gjordes av sekreterarens sammanställning över årsrapporteringen 2016.
Den 6 april var all årsrapportering från klubbarna klar denna gång.
Antalet medlemmar i distriktet nådde denna gång en ny toppnotering med 666 medlemmar.
En ökning med 61 medlemmar sedan föregående år.

§61.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra styrelsemötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 7602:11, Plusgiro 48516:65, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 101986:86 varav 7001:10 är avsatt i ungdomsfonden och 7240:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Rapporten godkändes.

§62.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Grundkurs för nationell domare genomförd den 9-10 april i Helsingborg med Acke Sandved
som kursledare. Antalet deltagare var 6 stycken.
Uppdateringskurs för domare genomförd den 9 april i Helsingborg med Acke Sandved som kursledare.
Kursen hade totalt samlat en deltagare.
Beslutades skjuta på Gullimar Åkerlunds tränarträff i distriktet till hösten.
Gullimar hade föreslagit genomförande på ett par vardagskvällar vilket vi inte var intresserade av.
Det hade efterfrågats genomförande av tränarkurs steg 1 i distriktet. Detta kan genomföras i form av
lärgrupper i regi av den egna klubben.

§63.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark är fortfarande mycket oklart.
Den första tävlingen, som skulle genomföras den 30 april, har vi fortfarande inte sett någon inbjudan
till, så den blir troligen inte av.
Den andra tävlingen kommer att arrangeras av Skurups BK den 28 maj. Inbjudan till denna finns
utskickad till klubbarna och finns på SkBF:s hemsida.
Någon mer tävling finns inte inplanerad i detta ungdomsutbyte.
Ungdomens Dag genomförs på söndag den 1 maj på BK Gripens anläggning i Limhamn.
Någon rapport angående detta fanns inte tillgänglig.

§64 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM inomhus genomfört i Skurup den 2 april med 50 deltagare.
Magnus Carlsson hade inget nytt att rapportera angående genomförande av en Skåne-Cup på
kvällstävlingar utomhus under sommaren.

§65.

SKÅNESERIEN
Sju klubbar deltar i Skåneserien utomhus 2016 och första omgången är avverkad.
Dispens är lämnad till fyra skyttar från Vollsjö BK att representera Satserups IBF i denna serie.
Seriefinalen kommer att skjutas i Trelleborg söndagen den 26 juni.

§66.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna följande skånska rekord:
HC13 Marcus Arlefur-Wällstedt, Helsingborgs BK
SBF 12m
594 p
160319
DL13 Maja Rönér, Helsingborgs BK
SBF 12m
495 p
160319
HC16 Hampus Borgström, Helsingborgs BK
WA 18m Final 15 pil 149 p
160320
HL60 Göran Söderberg, Helsingborgs BK
SBF 18m
461 p
160402
Följande rekordanmälan avslogs.
HL60 Sven Hjalmarsson, Skurups BK
SBF 18m
318 p
160402
Inget rekord fanns tidigare noterat i HL60. Då får endast den med högst resultat i klassen rekordet
godkänt.

§67.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTE
Liselotte Andersson, som var vår utsedda representant på Distriktsidrottsmötet 14 april, fick tyvärr
förhinder med kort varsel p.g.a. personliga skäl så vi blev inte representerade på mötet.

§68.

SBF:s ÅRSSTÄMMA
SBF:s årsstämma och konferens genomförd den 23-24 april i Norrköping.
Roger Andersson och Anette Andersson lämnade en utförlig rapport från detta arrangemang.
Magnus Carlsson är nu invald i SBF:s styrelse och Anette Andersson sitter kvar i valberedningen.
Vår motion angående uppdateringen av domare fick avslag av stämman.

§69.

TRIVSELARRANGEMANG
Beslutades att inte genomföra något trivselarrangemang i distriktet under 2016.

§70.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att lämna dispens för Per Albin Persson, Viktor Mossfeldt Olsson, David Knudsen och Hans-Åke
Olofsson från Vollsjö BK att representera Satserups IBF i Skåneserien utomhus 2016.
Styrelsen konfirmerade detta beslut.
SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.
Beslutades att inte sponsra Para-landslaget.
ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.
NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 21 juni klockan 19.00 i
Liselotte Anderssons bostad i Limhamn.
AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

§71.
§72.
§73.
§74.

Trelleborg den 27 april 2016.
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

