SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 4 2017
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 20 juni 2017
i Matts Borgströms utbildningslokal i Mörarp.
Närvarande: Anette Andersson, Kayh Andersson, Matts Borgström, Pär Lindberg, Roger Andersson och
Hampus Borgström.
Frånvarande: Magnus Carlsson och Liselotte Andersson.
§57.

MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Anette Andersson välkomnade och öppnade mötet.

§58.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§59.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 3-2017 justerades i det skick de tillsänts klubbarna.

§60.

ÅRSRAPPORTERING 2017
Skurups BK har inkommit med sitt årsmötesprotokoll den 10 april.
Skurups BK:s årsrapportering är därmed klar.
Stockamöllans IF har inkommit med sin medlemslista den 7 april.
Medlemsantalet fick dock justeras upp med tre medlemmar som skjutit skåneserie och inte fanns i
medlemslistan.
Därmed stannade distriktets medlemsantal vid årsrapporteringen 2017 vid 696 medlemmar.
Medlemsökningen i distriktet är därmed 30 medlemmar jämfört med 2016.
Straffavgift/Förseningsavgift på 200 kronor är inbetald den 10 april.
Stockamöllans IF:s startförbud upphävdes därmed den 10 april och föreningen har åter rösträtt vid
möten med Skånes BF.

§61.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan senaste mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 9318:11, Plusgiro 56345:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 111531:36 varav 11401:10 är avsatt i ungdomsfonden och 8161:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Kassören redogjorde för inkomster och utgifter under perioden.
Rapporten godkändes.
SkBF:s deklaration till Skatteverket är inskickad av kassören.

§62.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Grundkurs för nationella domare genomförd den 8-9 april i Helsingborg med Acke Sandved som
kursledare. 14 deltagare genomförde kursen.
Uppdateringskurs för nationella domare genomförd i Helsingborg den 9 april med Claes Colméus som
kursledare. 6 deltagare genomförde kursen.
Det är fortfarande oklart med utbildningsmaterial till tränarekurs steg 2. Kursen är preliminärt
inplanerad den 15 oktober.

§63.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens Dag nummer 2 under 2017 hade fått ett nytt datum till den 6 augusti.
Ungdomsledaren har dessvärre fått förhinder ytterligare en gång.
Nytt datum för Ungdomens Dag nummer 2 under 2017 beslutades till lördagen den 9 september.

§64.

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM i 3D arrangerat av Kävlinge GoIF/Helsingborgs BK inlagt i Viking 3D Games den 29 april.
Tävlingen samlade 42 deltagande skyttar från 10 av distriktets klubbar.
DM Tavla utomhus skulle arrangeras av Vollsjö BK den 28 maj.
Information om hur Vollsjö BK behandlat arrangemanget har gått ut till klubbarna och det blir inget
DM Tavla i Vollsjö 2017. Det verkar som om Vollsjö BK hade tänkt låta arrangemanget försvinna utan
att höra av sig över huvud taget.
Beslutades att Trelleborgs BK arrangerar DM Tavla utomhus söndagen den 17 september.
Beslutades att Vollsjö BK skall bekosta plaketter och gravyr för detta DM.
Diskuterades DM-listan, ”Fördelning av DM-arrangemang”. Listan bygger på att alla klubbar tar sitt
ansvar när det är deras tur att arrangera. Klarar man inte det själva så får man ta hjälp av annan förening
Detta är beslutat av klubbarna i distriktet.
Beslutades göra följande ändringar i DM-listan:
DM Tavla utomhus 2018 skall arrangeras av Vollsjö BK som ersätter BK Unga Örnar/Perstorps MBF
som står som arrangörer i dag. BK Unga Örnar har ingen tävlingsaktivitet och Perstorps MBF har ju
försvunnit ur handlingen.
Nytillkomna föreningen i Skåne, Bjäre BS, läggs in på tavla inomhus 2022 och ”skogen” 2026.
Övriga DM 2017 arrangeras enligt följande:
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.

§65.

SKÅNESERIEN
Skåneserien utomhus är i gång och fyra omgångar har genomförts hittills.
Seriefinalen kommer att arrangeras av Skurups BK den 23 september.
Dispens har lämnats för Anders Björk, Kävlinge GoIF att representera BK Gripen i Skåneserien
utomhus 2017.
Klagomål har inkommit om att det är orättvist mot andra i skytteligan att BK Gripen har tillgång till ett
skärmtak vid seriematcherna.
Ordföranden Magnus Carlsson har besvarat skrivelsen om detta klagomål.

§66.

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

§67.

MOTOPROPPMÖTE
Endast fyra klubbar hade anmält intresse att deltaga på det aviserade motoproppmötet den 11 april.
Mötet ställdes in.
Vi valde i stället att uppmana klubbarna att skicka in sina synpunkter via mail.
Inga svar inkom från klubbarna.

§68.

NY FÖRENING. BJÄRE BS.
Vid årsstämman med SBF den 23 april beslutades ändra i stadgarna till följande:
”Skånes Bågskytteförbund omfattar Skåne län”.
Därmed tillhör Bjäre BS Skånes BF.
Vi har avvaktat besked från SBF om tillvägagångssättet med flyttningen av klubben men har
fortfarande inte hört något om detta från SBF.
Beslutades enligt följande:
Bjäre BS är avgiftsbefriade till Skånes BF under 2017. 2018 skall årsavgift, för 26 rapporterade
medlemmar den 31 december 2016, och ungdomsbidrag betalas.
Bjäre BS har ingen rösträtt vid årsstämma med Skånes BF 2018.
Bjäre BS läggs in i DM-listan enligt beslut i paragraf 64.
Bjäre BS skall skicka in följande till Skånes BF:
Årsrapport 2017 med funktionärer och medlemsantal, medlemslista och årsmötesprotokoll.
Bjäre BS skall informeras om årsavgift, ungdomsbidrag, DM-lista

§69

KLUBBÖVERGÅNGAR
Beslutades ändra datum för klubbövergång avseende tävlingsdeltagande för Mikael Ekholm från
BK Gripen till Helsingborgs BK. Anledningen är byte av bostadsort.
Övergången träder i kraft den 20 april 2017. Anledningen är byte av bostadsort.
Beslutades godkänna klubbövergång avseende tävlingsdeltagande för Frida Åsling Sellius från
Lindome BK till BK Gripen.
Övergången träder i kraft den 13 juni 2017.

§70.

SBF:s ÅRSSTÄMMA 22-23/4
SBF:s årsstämma och konferens avhölls den 22-23 april i Gävle
Våra representanter Roger Andersson och Anette Andersson lämnade rapport från tillställningen.
Rapporten godkändes.
Angående träningsgruppen ”Västra Götalandsgruppen” så uppmanades SBF:s ungdomsansvarige att ta
tag i detta. Det är inte i Skånes BF:s intresse att anordna detta.
Motion angående rösträtt vid SBF-stämma var ute och cirkulerade. Motionen bygger på att varje
medlem har en röst, vilket vi inte kan godkänna.
Denna skall tas upp på en extra SBF-stämma, troligen någon gång i september månad.

§71.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att ändra klubbövergång avseende tävlingsdeltagande för Mikael Ekholm från BK Gripen till
Helsingborgs BK till den 20 april 2017.
Att lämna dispens för Anders Björk, Kävlinge GoIF, att representera BK Gripen i Skåneserien
utomhus 2017.
Att Trelleborgs BK arrangerar DM i Tavla utomhus den 17 september 2017.
Att Vollsjö BK bekostar plaketter och gravyr för DM i Tavla utomhus 2017.
Styrelsen konfirmerade detta beslut.

§72.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna där inget fanns att besluta om.
Insänt till SBF angående vad Skånes BF:s stadgar säger om rösträtt vid årsstämma.

§73.

ÖVRIGT
Skånes Idrottsledarstipendier 2017 är tilldelade Johnny Kallenberg, Kävlinge GoIF och
Acke Sandved, Stockamöllans IF.
Grattis till herrarna.

§74.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 29 augusti 2017 klockan 19.00 i
Magnus Carlsson bostad i Trelleborg.

§75.

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

Mörarp den 20 juni 2017
Justeras:

Anette Andersson
Vice ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 170620

Bilaga 1 till protokoll nummer 4 – 2017.

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 30m/122, 72 pil

584 p

170603

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 40m/122, 72 pil

458 p

170603

