SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 5 2016
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 21 juni 2016
i Liselotte Anderssons bostad i Limhamn.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson, Matts Borgström,
Liselotte Andersson, Roger Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Ingen.
§75.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§76.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§77.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 4 – 2016 justerades i det skick de tillsänts klubbarna.

§78.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra styrelsemötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 7741:11, Plusgiro 44933:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 98542:36 varav 7001:10 är avsatt i ungdomsfonden och 7240:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Rapporten godkändes.

§79.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Beslutades försöka planera in Gullimar Åkerlunds tränarträff i distriktet till hösten.
BK Pantern hade efterfrågat en tränarkurs steg 2. Detta är inte genomförbart p.g.a. att det fortfarande
inte finns något kursmaterial framtaget av Svenska Bågskytteförbundet. BK Pantern kan ta hjälp av
andra klubbar som gärna ställer upp med tränarhjälp.
BK Pantern önskade hjälp med att prova på compoundskytte. Matts Borgström kontaktar BK Pantern
angående detta då det troligen endast är Helsingborgs BK som har träningsmaterial för compound.
Liselotte Andersson kontaktar Jonas Andersson och planerar hans föreläsning den 11 september.

§80.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark fungerar inte.
Årets andra tävling, den första vet vi fortfarande inget om, arrangerades av Skurups BK den 28 maj.
Elva skånska ungdomar deltog, varav 8 från Skurup, och 38 danskar. Det skånska intresset är svagt.
Någon vecka efter denna tävling dök det upp en inbjudan från Danmark till deltävling nummer tre som
tidigare ansågs vara inställd. Denna inbjudan skickades från Danmark till Skurups BK.
Om denna tävling blev av och om några skåningar deltog vet vi fortfarande inget om.
Beslutades att lägga ner detta ungdomsutbyte med Region Öst i Danmark.
Om Skurups BK vill fortsätta ett ungdomssamarbete med Region Öst så har Skånes BF inget att erinra
mot detta men Skånes BF kommer inte att fortsätta samarbetet.
Ungdomens Dag genomfördes söndagen den 1 maj på BK Gripens anläggning i Limhamn.
35 ungdomar från sex klubbar deltog liksom 19 stycken tränare/föräldrar.
Ledare för ”dagen” var Liselotte Andersson, Maria Andersson, Acke Sandved och Kristina Hedberg.
Hela arrangemanget bekostades av medel från Idrottslyftet.

§81 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM i 3D genomfört den 29 maj av Helsingborgs BK med 32 deltagare.
Diskuterades problem med utdelning/fördelning av DM-plaketter samt sammanslagning av klasser på
DM kontra vanliga tävlingar. Olika regler gäller här för sammanslagning.
DM tavla genomfört den 11 juni i Stockamöllan med 39 deltagare.
Magnus Carlsson rapporterade att någon Skåne-Cup på kvällstävlingar utomhus under sommaren
inte kommer att arrangeras.

§82.

SKÅNESERIEN
Seriefinal i Skåneserien utomhus arrangeras i Trelleborg söndagen den 26 juni.

§83.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna följande skånska rekord:
DL13 Maja Rönér, Helsingborgs BK
SBF 30m 72 pil 476 p
HC50 Glenn Linsjö, Trelleborgs BK
SBF 40m 72 pil 709 p
Följande rekordanmälan avslogs.
HC13 Edvin Tengroth, Helsingborgs BK
3D 30 mål 2-pil 573 p
Rekord kan inte noteras på någon form av skogsskytte.

160611
160611
160529

§84.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har inte beslutat något under perioden.

§85.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.
Guldklubben Skåne. Uppmaning att föreslå personer till förtjänsttecken.
Ingen fanns att förslå.
SBF. Inbjudan till konferenser 24-25 september.
Beslutades att ingen representant från Skånes BF deltar.
SBF regelkommitté: Remissförslag angående svensk jakt om bild på djurfiguren vid väntpålen.
Beslutades ta in synpunkter på detta från klubbarna före svar.

§86.

ÖVRIGT
Adressändring BK Gripen. Ny postadress är Vaktgatan 1, 216 13 Limhamn.

§87.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte torsdagen den 18 augusti klockan 19.00 i
Pär Lindbergs bostad i Vallåkra.

§88.

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Limhamn den 21 juni 2016.
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

