SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 4 2018
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund måndagen den 11 juni 2018
i Matts Borgströms konferenscentra i Mörarp.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Anette Andersson, Matts Borgström, Pär Lindberg
och Roger Andersson.
Frånvarande: Liselotte Andersson och Hampus Borgström
§66.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§67

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§68.

VAL AV JUSTERINGSMAN
Beslutades välja Matts Borgström till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§69.

FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Protokoll nummer 3 – 2018 justerat av ordförande och justeringsman.
Inga andra synpunkter inkomna. Protokollet lades därmed till handlingarna.

§70.

ÅRSRAPPORTERING 2018
Bjäre BS har inkommit med årsrapport och årsmötesprotokoll 180405, medlemslista 180411
och betalt in förseningsavgift/straffavgift 180412.
Bjäre BS startförbud är upphävt 180413 och föreningen har åter rösträtt vid årsstämma och
distriktsmöten
Årsrapporteringen från SkBF till SBF är insänd av sekreteraren.

§71.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 7059:11, Plusgiro 54477:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 107404:36 varav 13473:10 är avsatt i ungdomsfonden och 7504:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Kassören redogjorde för inkomster och utgifter under perioden.
Rapporten godkändes.
Kassören har skickat in SkBF:s deklaration till Skatteverket.

§72.

UTBILDNINGSFRÅGOR
GAP-kurs är genomförd den 21 april i Kävlinge med Johnny Kallenberg som kursledare.
Fyra stycken skyttar deltog på kursen. Kostnaderna för kursen är ännu inte reglerade men detta löses
under veckan.
Ny kurs kommer att planeras in under 2019.
Angående tränarekurs steg 2, tidigare planerad till den 29 april, så beslutades om en ny preliminär
datum till helgen 6-7 oktober.
Uppdrogs åter åt Magnus Carlsson att kontakta Tony Lindeberg om att verka som kursledare för denna
kurs.
Magnus Carlsson och Roger Andersson hade inte utformat något förslag till tränarekurs/träff med
skjututbildning i SkBF:s egen regi med ”inhemska” kursledare.

§72.

UTBILDNINGSFRÅGOR Fortsättning
Denna kurs är nu preliminärt inplanerad i verksamhetsplanen den 7 oktober men kommer att flyttas om
Tränarekurs steg 2 arrangeras denna helg.
Uppdrogs åter åt Magnus och Roger att ta fram förslag och presentera på nästa möte.
Uppdrogs åt Roger Andersson att kontakta Acke Sandved angående att verka som kursledare för
Tränarekurs steg 1 den 24 november.

§73.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens Dag arrangerad den 10 maj på BK Gripens anläggning i Limhamn.
21 ungdomar från 7 klubbar deltog liksom sju föräldrar/tränare.
Ledare för dagen var Hampus Borgström, Moa Andersson, Robin Hedenvang, Maria Andersson och
Liselotte Andersson.
Det genomfördes en hemlig aktivitet i form av ”Combat Archery Tag” som var mycket uppskattad av
deltagarna.
Arrangemanget bekostades helt av Skånes BF då vi inte hade möjlighet att erhålla ”Idrottslyft” denna
gång p.g.a. ändrade regler för detta. SISU och utbildning måste numera inkluderas för att erhålla medel
från Idrottslyftet och detta kunde inte ordnas med kort varsel.
Uppdrogs åt Anette Andersson att kontakta SISU för att bringa klarhet i vad som verkligen gäller
angående detta så att vi har möjlighet att åter ta del av Idrottslyftet för denna typ av arrangemang.
Västra Götalandsgruppen, en träningsgrupp för ungdomar, genomförde sin första samling den
21-22 april i Göteborg under ledning av Hampus Borgström och Robin Hedenvang.
Detta är ett projekt i SBF-regi och inget som Skånes BF anordnar.
12 skånska ungdomar deltog i denna första samling av gruppen.
Skånes BF har beslutat att ge dessa tolv ungdomar ett träningsbidrag på 300 kronor vardera för
deltagande i denna första samling av gruppen.

§74.

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM Tavla utomhus är flyttat till lördagen den 21 juli. 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.
Info till klubbarna om vad som gäller angående DM-listan och DM-arrangemang kommer att sändas ut
när det blir aktuellt för att ansöka om tävlingar 2019.
Revideringen av gällande regler angående skånska rekord var ännu inte påbörjad.
Ansvarig i ärendet är Magnus Carlsson.
Nästa SM i Skåne blir tavla utomhus den 6-8 juli i Helsingborg.
SBF söker SM-arrangörer 2019 och framåt.

§75.

SKÅNESERIEN
Fyra omgångar avverkade i Skåneserien utomhus.
Fem lag deltar i denna serie.
Seriesekreteraren redigerar i tävlingsbestämmelserna för Skåneserien inomhus.

§76.

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

§77.

SBF:s TRÄNARKONFERENS OCH UNGDOMSKONFERENS 28-30/9
SBF inbjuder till tränarkonferens och ungdomskonferens den 28-30 september i Visby.
Beslutades att inte skicka någon deltagare från Skånes BF på dessa konferenser.
Klubbarna uppmanas att skicka deltagare till konferenserna.

§78.

SBF:s ÅRSSTÄMMA 21-22/4
SBF:s årsstämma och konferens avhölls den 21-22 april i Jönköping.
Våra representanter Roger Andersson och Anette Andersson lämnade rapport från evenemanget.
Skånes BF:s motion angående att sänka sanktionsavgiften på kvällstävlingar från 400 kronor till
200 kronor återtogs av våra representanter.
Anledningen till detta var att det kom fram förslag om att i stället höja sanktionsavgiften för vanliga
tävlingar till 800 kronor och låta kvällstävlingarna behålla 400 kronor.
Återtagandet av vår motion stoppade denna diskussion och sanktionsavgiften blev oförändrad.
Rapporten godkändes.

§79.

SBF DISTRIKTSKONFERENS I SKÅNE
SBF har för avsikt att i samarbete med SISU genomföra regionala distriktskonferenser under 2018.
I Skåne kommer den att genomföras söndagen den 21 oktober.
Konferensplats blir Idrottens Hus i Helsingborg där lokal är bokad för detta.
Skånes BF ansvarar för lokal, macka-kaffe/läsk, och projektor men SBF bekostar.
Klubbarna kan ansöka om idrottslyft för resekostnader.

§80.

DISTRIKTSIDROTTSMÖTET 18/4
Kayh Andersson representerade Skånes BF vid Distriktsidrottsmötet i Helsingborg den 18 april.
Distriktsidrottsmötet är ett årsmöte för Skåneidrotten och SISU idrottsutbildarna.
Kayh lämnade rapport från mötet vilken godkändes.

§81.

KLUBBÖVERGÅNGAR
Beslutades godkänna klubbövergång för Hugo Lantz från Helsingborgs BK till BK Gripen 180101.
Rolf Härstedt har förklarats skuldfri gentemot Stockamöllans IF och är nu fri att bli medlem och idka
bågskytte i annan klubb.

§82.

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

§83.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att flytta DM i Tavla utomhus från den 19 maj till den 21 juli p.g.a. vattensjuk plan i Trelleborg.
Att bevilja träningsbidrag på 300:- kronor per deltagare för skånska ungdomar som deltar i Västra
Götalandsgruppens första samling den 21-22 april. Total kostnad 3600:- kronor.
Att bevilja genomförande av hemliga aktiviteten ”Combat Archery Tag” på Ungdomens Dag
den 10 maj. Kostnad för detta 5000:- kronor.
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.

§84.

SKRIVELSER
Claes Colméus hade gjort en liten sammanställning av regler i den nya dataskyddsförordningen GDPR,
som trädde i kraft den 25 maj, och skickat ut denna till klubbarna.
Sammanställningen godkändes och vi tackar Claes för initiativet.
Skrivelse angående RF:s förtjänsttecken lades till handlingarna.
Skrivelse från Skurups BK gällande Richard Adcock.
Richard Adcock blev ersatt av ny ordförande i föreningen vid årsmötet 180307 men har fortfarande inte
lämnat över en stor del datamaterial som tillhör föreningen. Detta försvårar den nya styrelsens arbete
och föreningen ”kommer inte att skriva över hans tävlingslicens till någon annan klubb förrän han gjort
rätt för sig”.
Ärendet diskuterades och det konstaterades att Skurups BK använder rätt tillvägagångssätt i ärendet
enligt SBF:s tävlingsbestämmelser 2.1.5 och 2.1.6 som bifogas nedan.
Något ”överskrivande av tävlingslicens” skall dock inte göras men det skall göras en
”övergångshandling” enligt SBF:s tävlingsbestämmelser.
Övergång avseende tävlingsdeltagande skall göras under januari månad.
Vid byte av bostadsort kan övergången dock ske omedelbart. Denna övergång skall då ske inom
90 dagar från bytet.

§85.

ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.

§86.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 15 augusti 2018 i Anette och Roger Anderssons
bostad i Kristianstad

§87.

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

Mörarp den 11 juni 2018

Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

Matts Borgström
Justeringsman

Utdrag ur SBF:s tävlingsbestämmelser angående §84,
”Skrivelse från Skurups BK”
2.1.5 Föreningsrepresentation
Bågskytt är skyldig att vid tävling representera den förening vari denne är medlem.
Tillhör skytt mer än en förening, får vid tävlingar under kalenderåret endast en och samma förening
representeras. Undantagandes skytt som under kalenderåret byter bostadsort enligt regel 2.1.6. Övergång till
annan förening vi byte av bostadsort skall göras inom 90 dagar.
Idkar en förening endast en av grenarna tavel- eller jakt/fältbågskytte, får skytt representera annan förening i den
gren, som inte idkas av förstnämnda förening.
2.1.6 Övergång till annan förening
Övergång avseende tävlingsdeltagande från en förening till annan skall ske under januari månad, skytt får
under övergångsmånaden inte representera den förra föreningen vid tävling.
Bågskytt som under kalenderåret byter bostadsort, kan omedelbart i tävling få representera förening på
den nya orten.
Övergång från förening till annan förening enligt ovan får ske under förutsättning:
Att den förra föreningen skriftligen redovisar skyttens märkeskompetens, samt att föreningen inte har några
ekonomiska krav på skytten eller att denne på annat vis häftar i skuld till föreningen.
Att den nya föreningen bekräftar övergången genom underskrift och översänder intyg eller kopia till sitt och den
tidigare föreningens SDF.

Bilaga 1 till protokoll nummer 4-2018
SKÅNSKA REKORD godkända 180611

HB50 Anders Björk, BK Gripen

SBF 18m 60 pil

541 p

180331

Lag LE Skurups BK
SBF 18m
Marco Suijkerbuijk, Annakarin Johannesson, Linda Adcock

1429 p

180331

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

1433 p

180331

Lag CE Trelleborgs BK
WA 18m
Linus Strömberg, Magnus Carlsson, Joakim Limås

1755 p

180331

Lag IE Kävlinge BSK
SBF 18m
Matthias Kallenberg, David Smusin, Sara Linnér

1451 p

180331

HC50 Glenn Linsjö, Trelleborgs BK

SBF 50m/80 Final 45 pil

437 p

180520

HC60 Göran Bengtsson, Trelleborgs BK

SBF 40m/80 Final 45 pil

408 p

180520

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 40m/122 72 pil

579 p

180527

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 40m/122 72 pil

626 p

180602

DLE Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 40m/122 72 pil

531 p

180602

HBE Bo Persson, Skurups BK

SBF 50m/122 72 pil

623 p

180602

HCE Mats Friberg, BK Gripen

WA 50m/80 Final 15 pil

150 p

180602

HC50 Mats Friberg, BK Gripen

WA 50m/80 Final 15 pil

150 p

180602

HR50 Andreas Hein, Helsingborgs BK

SBF 36-pilsrond 30m

342 p

180608

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 36-pilsrond 20m

261 p

180608

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 36-pilsrond 20m

320 p

180608

DC13 Amanda Bruno Jörgensen, Skurups BK SBF 36-pilsrond 30m

239 p

180608

HLE Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 36-pilsrond 20m

318 p

180608

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 36-pilsrond 20m

318 p

180608

DLE Linda Adcock, Skurups BK

SBF 36-pilsrond 20m

270 p

180608

