SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 6 2013
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund torsdagen den 10 oktober 2013
i BK Gripens lokaler i Limhamn.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Anette Andersson och Liselotte Andersson.
Frånvarande: Jens Rönnow, Pär Lindberg, Lars Fredriksson och Jonatan Friberg.
§102.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§103.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§104.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 5 – 2013 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§105.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 6190:11, Plusgiro 17961:15, Bank 56339:33. Summa tillgångar 80490:59
varav 10616:10 är avsatt i ungdomsfonden.
Rapporten godkändes.

§106.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Beslutades flytta den beslutade tränar- och skyttutbildning med Gullimar Åkerlund, helgen
den 29 november – 1 december, till 2014. Detta beror på att Gullimar fått förhinder.
Domarekurser, grund och uppdatering, genomförda den 5-6 oktober i BK Gripens lokaler i
Limhamn med Claes Colméus och Jens Rönnow som kursledare. Kurserna genomfördes med 10
deltagare på varje kurs.
SISU har meddelat att det fortsättningsvis inte betalas ut kontanta medel direkt efter genomförandet av
lärgrupper. Det måste numera finnas någon form av faktura som speglar pengarna och som ska
godkännas av SISU. Helst skal fakturan vara ställd till SISU och betalas av dem.
Beslutades att sekreteraren avgör om lärgrupper ska skickas in eller ej.

§107.

UNGDOMSFRÅGOR
Beslutades genomföra en Ungdomens Dag den 24 november i Malmö.
Uppdrogs åt Liselotte Andersson och Anette Andersson att sammanställa och skicka ut inbjudan snarast
möjligt. Arrangemanget bekostas av medel från Idrottslyftet, erhållna för damträff. Deltagarna kommer
dessutom att bjudas på en gratis tävlingsstart med dessa pengar.
Final i ungdomskorren utomhus arrangerad av Trelleborgs BK den 31 augusti. Segrare blev
Helsingborgs BK lag 1.
I undomskorren inomhus 2013-2014 deltar tre lag.
Kassören undersöker ekonomin för den genomförda Ungdomens Dag den 10/5 med BK Gripens kassör
Kristina Hedberg.

§108 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM inomhus arrangeras av Stockamöllans IF den 23 november.
DM-arrangörer i Skåne 2014 är följande:
Inomhus
Vollsjö BK
Tavla utomhus
BK Unga Örnar

§108 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR Fortsättning
Fält
Trelleborgs BK
Jakt
Satserups IBF
Pär Lindberg hade kontaktat dessa klubbar angående deras arrangemang och fått svar från två av dem.
Satserups IBF kommer att lägga in DM jakt i Skånevargen. Vollsjö BK arrangerar DM inomhus.
Inga svar hade inkommit från BK Unga Örnar och Trelleborgs BK.
Magnus Carlsson meddelade att det är klart med Trelleborgs DM-arrangemang.
Angående BK Unga Örnars arrangemang är det fortfarande oklart.
Preliminärt kommer även ett DM i 3D att läggas in i Kristianstads BK:s Ålajakten.
Listan över DM-arrangörer är utlagd på hemsidan.
Kopior på klubbarnas tävlingsansökningar för 2014 mottagna från ett antal klubbar i distriktet, dock inte
alla. Sekreteraren har sammanställt inkomna ansökningar och skickat ut till klubbarna och även avstyrt
en tävlingskollision i Skåne.
I sammanställningen finns också förslag på datum för DM i Skåne 2014 baserat på de inkomna
tävlingsansökningarna. Dessa datum kan inte fastställas förrän tävlingsprogrammet är klart.
De skånska skyttarna Jenny Jeppsson, Magnus Carlsson och Glenn Linsjö har deltagit i landslaget på
VM i tavla.

§109.

SKÅNESERIEN
Enkäten angående utomhusseriens genomförande 2013 var inte sammanställd.
Skåneserien inomhus 2013-2014 har startat och genomfört första omgången. Strax före seriestarten
inbetalades den sista anmälningsavgiften, från Stockamöllans IF.
Dispenser beviljade för Satserupsskyttarna Bertil Nilsson, Bengt Parmark, Ervin Herbertsson,
Yngve Ivarsson, Håkan Andersson och Fredrik Andersson att representera Vollsjö BK i Skåneserien
inomhus 2013-2014.
Trelleborgs BK arrangerar seriefinalen. Preliminärt datum lördagen den 15 februari 2014. Vi väntar
fortfarande på tävlingsprogrammet för 2014.

§110.

DAMFRÅGOR
Beslutades avskaffa posten som damansvarig i distriktet.

§111.

SKÅNSKA REKORD
Inga rekordanmälningar fanns att behandla.
”Att damer inte kan sätta skånska rekord i herrklass” är infört i bestämmelserna för skånska rekord.

§112.

IDÈ- OCH DEBATTMÖTE
Inbjudan utsänd till idé- och debattmöte torsdagen den 17 oktober 2013 klockan 19.00 i Barsebäcks
Infocenter.
Inga frågor att behandla hade inkommit från klubbarna.
Hittills tre anmälda deltagare från klubbarna.
Beslutades att minst 10 deltagare, styrelsen ej inräknad, skall vara anmälda för att idé- och debattmötet
skall genomföras. Sista anmälningsdag är den 13/10.

§113.

MOTIONER TILL SBF.
Till SBF:s årsstämma 2014 finns en motion från Skånes BF/Skurups BK angående slopande av
faktureringsavgift.
Beslutades att inte författa någon motion om ändring av SBF:s stadgar angående årsrapporteringen.

§114.

WORKSHOP
Utbildningsledaren hade skickat ut förfrågan till klubbarna angående Work-Shop den 14 november .
Svar från endast en klubb hade inkommit och de ansåg sig inte ha behov av någon workshop.
Beslutades att inte genomföra någon workshop under 2014.

§115.

SBF:s UTVECKLINGSKONFERENS
Angående SBF:s utbildningshelg i Eskilstuna den 28-29 september beslutades på föregående möte att
avvakta inbjudan till denna från SBF. Någon inbjudan kom aldrig men däremot en påminnelse!
Någon förklaring till varför inte inbjudan kommit kunde inte fås.
Någon representant från Skåne var inte närvarande på konferensen.

§116.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att uppvakta sekreteraren på hans 60-årsdag. Kayh Andersson deltog inte i detta beslut.
Att bevilja dispenser för Satserupsskyttarna Bertil Nilsson, Bengt Parmark, Ervin Herbertsson,
Yngve Ivarsson, Håkan Andersson och Fredrik Andersson att representera Vollsjö BK i Skåneserien
inomhus 2013-2014.
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.

§117.

NY FÖRENING
Mail inkommet från Johnny Kallenberg angående bildande av ny förening i Kävlinge. Han har varit i
kontakt med Cenneth Åhlund angående detta.
Svar på hans frågor har skickats. Därefter har det inte varit någon kontakt i ärendet.
Diskuterades inlägg på facebook med berörd person inblandad.

§118.

VERKSAMHETSPLAN 2014
Uppdrogs åt sekreteraren att göra upp förslag till verksamhetsplan 2014 med i stort sett samma upplägg
och aktiviteter som under 2013.

§119.

SKRIVELSER.
Skåneidrottens valberedning erbjuder sig att deltaga på möte med klubbar och styrelse.
Beslutades att inte bjuda in dem.
Inbjudan till Skåneidrottens SDF-forum den 9/11. Beslutades att Anette Andersson eventuellt deltar på
detta. Anette sköter själv anmälan.
Skåneidrotten angående idrott och skatt i samspel. Skatteverkets specialist kan deltaga på t.ex. SDF:s
årsmöte med föreläsning.
Beslutades att inte inbjuda henne.
Övriga skrivelser lades med godkännande till handlingarna.

§120.

ÖVRIGT
Beslutades fortsätta med vår nuvarande hemsida hos företaget Space2U och med Claes Colméus som
webmaster.
Inget nytt angående inköp av skjutsignalanläggning och elektroniska ”blädderblock” i distriktet genom
ett ekonomiskt samgående mellan klubbarna.
Jens Rönnow ansvarar för ärendet.

§121.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte torsdagen den 28 november 2013 klockan 19.00
i Anette Anderssons bostad i Kristianstad.

§122.

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

Limhamn den 10 oktober 2013

Justeras:

Kayh Andersson
Sekreterare
Magnus Carlsson
Ordförande

