SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 6 2015
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund måndagen den 19 oktober 2015
i Pär Lindbergs bostad i Vallåkra.
Närvarande: Anette Andersson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Matts Borgström,
Liselotte Andersson, Roger Andersson och Hampus Borgström
Frånvarande: Magnus Carlsson.
§109.

MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Anette Andersson välkomnade och öppnade mötet.

§110.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§111.

PROTOKOLLJUSTERING
I protokoll nummer 5 – 2015 ändrades följande i bilaga 1:
HB60 Niels Sejbjerg, BK Pantern
SBF 1440-rond 30m
310 p
150621
Klassen ändrad från HBE till HB60
DB16 Elin Eriksson Persson, Stockamöllans IF SBF 1440-rond 30m 160 p
150621
Avståndet ändrat från 40m till 30m
DB16 Elin Eriksson Persson, Stockamöllans IF SBF 1440-rond 20m 211 p
150621
Avståndet ändrat från 30m till 20m
HL50 Egon Persson, Kristianstads BK SBF 900-rond 20m
280 p
150726
Avståndet ändrat från 30m till 20m
I protokoll nummer 5 – 2015 ändrades följande i bilaga 1 och 2, rekordet flyttas från godkänt till avslag:
HB60 Leif Hansson, Skurups BK
SBF 1440-rond Totalt
727 p
150627
Rekordanmälan avslås.
Ny rond med kortare avstånd. Totalrekordet på gamla ronden med de längre avstånden står kvar tills det
överträffas på den nya ronden.
Protokoll nummer 5 – 2015 godkändes efter dessa gjorda ändringar.
Protokollet utsänds till klubbarna i omarbetat skick.

§112.

ÅRSRAPPORTERINGEN.
BK Unga Örnar har inkommit med medlemsförteckning. Föreningen har 19 medlemmar enligt
förteckningen.
BK Unga Örnars startförbud på DM, Skåneserien och distriktstävlingar är därmed upphävt och
föreningen har åter rösträtt vid årsstämma och distriktsmöten.
Perstorps MBF har ännu inte sänt in medlemsförteckning och årsmötesprotokoll.
Faktura på straffavgift/förseningsavgift på 200:- kronor plus administrationsavgift är ännu inte betald.
Perstorps MBF har begärt utträde ur Svenska Bågskytteförbundet den 7 september och denna ansökan
kommer att beviljas enligt generalsekreteraren.
Beslutades att Perstorps MBF skall tas bort från Skånes BF:s maillistor.

§113.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 9193:11, Plusgiro 29870:65, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 84931:86 varav 4101:10 är avsatt i ungdomsfonden och 6897:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Rapporten godkändes.

§114.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Domarkurs grund genomförd i Helsingborg den 3-4 oktober med Acke Sandved och Matts Borgström
som kursledare. Åtta personer deltog på kursen.
Domarkurs uppdatering genomförd i Malmö/Limhamn den 4 oktober med Claes Colméus som
kursledare. Nio personer deltog på kursen.
Kassören ombesörjer betalning för lokal och fika med berörda ”arrangörsklubbar”.
Uppdrogs åt Magnus Carlsson att planera in föreläsningen för skånska skyttar och tränare med
distriktsinstruktören Jonas Andersson. Planeras under våren 2016.
Enligt uppgift är Jonas Andersson vidtalad och ställer upp på detta.

§115.

UNGDOMSFRÅGOR
Beslutades skicka ut inbjudan till Ungdomens Dag söndagen den 29 november på BK Gripens
anläggning i Limhamn.
Ungdomsledaren genomför planering för detta och skickar ut inbjudan.
Beslutades fortsätta ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark under inomhussäsongen med två
deltävlingar under våren 2016.
Datum för dessa kommer att fastställas när tävlingsprogrammet för 2016 blir klart.
Undersökes möjligheten att ha den skånska deltävlingen hos BK Gripen.
Diskuterades den danska modellen för ungdomsträning.

§116 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM i 3D avverkat på Ålajakten i Kristianstad den 6 september.
DM i jakt skjutet hos BK Pantern den 20 september.
DM inomhus arrangeras av BK Gripen den 14 november.
Angående ”tävlingssabotaget” från Sydöstra Götalands sida fanns inget att rapportera.
Preliminära tävlingsprogram för 2016 var från SBF utskickade till de klubbar som ansökt om tävlingar.
Tävlingsprogrammet för 2016 var inte fastställt.
Följande klubbar är arrangörer av DM i Skåne under 2016:
Tavla inomhus: Skurups BK
Tavla utomhus: Stockamöllans IF.
Skogen jakt/fält/3D: Helsingborgs BK.
Preliminära datum finns för dessa tre DM. Skogs-DM kommer att avverkas på 3D.
Beslutades söka arrangörer för DM i jakt och DM i fält 2016.

§117.

SKÅNESERIEN
I Skåneserien inomhus 2015-2016 deltar 7 lag.
Dispens lämnad för sju skyttar från Satserups IBF att representera Vollsjö BK i Skåneserien inomhus.
Seriefinalen är preliminärt planerad till den 5 mars 2016 och arrangeras av Stockamöllans IF.

§118.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.
Ändringar av godkända rekord 150825 enligt §111 infört i bilagan.

§119.

SBF:s FÖRENINGS- OCH DISTRIKTSUTVECKLINGSKONFERENS
SBF:s förenings- och distriktsutvecklingskonferens avhölls i Eskilstuna den 26-27 september.
Den 26 september avhölls också SBF:s 75-årsjubileum på samma plats.
Förbundet var representerat av Anette Andersson, Roger Andersson, Kayh Andersson och Liselotte
Andersson. Representanterna lämnade rapport från tillställningen.

§120.

IDÉ- OCH DEBATTMÖTE 21/10
Inga frågor hade inkommit till det planerade idé- och debattmötet den 21 oktober och svar hade
inkommit från endast två klubbar angående mötet.
Idé- och debattmötet blev därmed inställt enligt beslut på föregående möte.

§121.

WORKSHOP 11/11.
Workshop inplanerad till onsdagen den 11 november.
Endast tre klubbar hade besvarat ”inbjudan” till Workshopen och två av dessa var intresserade av de
föreslagna ämnena ”Hur man driver en förening” och”Digital sökning/redovisning av bidrag”.
Beslutades att inte arrangera någon workshop p.g.a. det svaga intresset för detta.

§121.

WORKSHOP 11/11. Fortsättning
Klubbar som är intresserade av ämnena hänvisas till SISU/Skåneidrotten/Kommunen för genomförande
av utbildning i dessa ämnen.

§122.

DISTRIKTSIDROTTSFORUM 3/10
Liselotte Andersson representerade Skånes BF på Distriktsidrottsforum den 3 oktober och lämnade
rapport från detta.
När det nya specialidrottsstödet träder i kraft kommer Skånes BF troligen att få sitt årliga bidrag från
Skåneidrotten halverat.

§123.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen hade påbörjat sitt arbete inför årsstämman 2016.
Sammanställning på avgående funktionärer fanns tillgänglig och kommer att sändas ut till klubbarna.
Blankett för att föreslå personer till de olika posterna kommer inte att skickas ut.

§124.

SBF:s VALBEREDNING.
SBF:s valberedning hade sänt ut förteckning på avgående funktionärer till klubbarna
Klubbarna ska lämna in sina förslag till Skånes BF senast den 1 december eller den 1 januari, beroende
var på blanketten man läser.
Skånes BF sammanställer sedan inkomna förslag och skickar in till SBF:s valberedning senast den
15 januari 2016.

§125.

ÅRSSTÄMMA 2016
Beslutades avhålla årsstämma tisdagen den 1 mars 2016.
Beslutades boka brandstationen i Lund för årsstämman. Liselotte Andersson ordnar detta.

§126.

VERKSAMHETSPLAN 2016
Uppdrogs åt sekreteraren att göra upp förslag till verksamhetsplan för 2016.
Preliminärt klar till nästa möte beroende på om tävlingsprogrammet för 2016 blir klart.

§127.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2015
Uppmanades alla att ha sina verksamhetsberättelser för 2015 klara till nästa möte.

§128.

ÅRETS SKYTT, LEDARE OCH ROOKIE
Beslutades fortsätta med utmärkelserna årets skytt, ledare och rookie för 2015.
Klubbar, skyttar och medlemmar uppmanas att skicka in förslag på personer som kan ha gjort sig
förtjänta av dessa utmärkelser.

§129.

MOTIONER TILL SBF
Två motioner skickades in till SBF inför årsstämman 2015. Dessa behandlades inte där.
Den ena motionen, angående årsrapporteringen, behandlades genom en proposition från SBF.
Den andra motionen, angående att förlänga perioden mellan uppdateringskurs för domare från två till
fyra år, behandlades inte.
Beslutades skicka in denna motion till årsstämman 2016.

§130.

§131.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat att ge dispens för följande skyttar från Satserups IBF att representera
Vollsjö BK i Skåneserien inomhus 2015-2016: Ervin Herbertsson, Yngve Ivarsson, Nicklas Nordborg,
Bertil Nilsson, Isak Kallini, Carsten Gustavsson och Gabriel Gustavsson.
Arbetsutskottet har beslutat att avslå följande rekordanmälan:
HB60 Leif Hansson, Skurups BK
SBF 1440-rond Totalt
727 p
150627
Totalrekordet på gamla ronden med de längre avstånden står kvar tills det överträffas på den nya ronden.
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.
SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.
Skåneidrotten, angående nomineringar till styrelsen, lades till handlingarna.

§132.

ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.

§133.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 1 december klockan 19.00 i Anette Anderssons
bostad i Kristianstad.

§134.

AVSLUTNING
Vice ordförande Anette Andersson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vallåkra den 19 oktober 2015
Justeras:
Kayh Andersson
Sekreterare
Anette Andersson
Vice Ordförande

Bilaga 1 till protokoll nummer 6-2015
SKÅNSKA REKORD godkända 151019
DC60 Ingrid Friberg, Skurups BK

SBF 40m 80 72 pilar

651 p

150829

DBE Ann Lundberg, Skurups BK

SBF 50m 122 72 pilar

389 p

150829

HRE Jonas Andersson, Trelleborgs BK

WA 18m

592 p

151017

310 p

150621

DB16 Elin Eriksson Persson, Stockamöllans IF SBF 1440-rond 30m
Avståndet ändrat från 40m till 30m

160 p

150621

DB16 Elin Eriksson Persson, Stockamöllans IF SBF 1440-rond 20m
Avståndet ändrat från 30m till 20m

211 p

150621

HL50 Egon Persson, Kristianstads BK
Avståndet ändrat från 30m till 20m

280 p

150726

Justeringar av godkända rekord 150825
HB60 Niels Sejbjerg, BK Pantern
Klassen ändrad från HBE till HB60

SBF 1440-rond 30m

SBF 900-rond 20m

HB60 Leif Hansson, Skurups BK
SBF 1440-rond Totalt
727 p
150627
Rekordanmälan avslås.
Ny rond med kortare avstånd
Totalrekordet på gamla ronden med de längre avstånden står kvar tills det överträffas på den nya ronden.

