SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 6 2017
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 17 oktober 2017
i Bågskyttestugan i Hässleholm.
Närvarande: Magnus Carlsson, Anette Andersson, Kayh Andersson, Matts Borgström, Pär Lindberg, Roger
Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Liselotte Andersson.
§96.

MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Anette Andersson välkomnade och öppnade mötet.

§97.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§98.

PROTOKOLLJUSTERING
I bilagan till protokoll nummer 5 finns följande godkända skånska rekord:
HLE Leif Johannesson, Kristianstads BK
SBF 36-pil 30m
272 p
170728 Tang
HLE Patrik Wilhelmsson, Stockamöllans IF SBF 36-pil 30m
288 p
170728
Klassen på dessa båda rekord skall vara HBE.
Efter denna klassändring justerades protokoll nummer 5 – 2017 i det skick det tillsänts klubbarna.

§99.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan senaste mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 5817:11, Plusgiro 49647:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 101332:36 varav 11401:10 är avsatt i ungdomsfonden och 8161:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Kassören redogjorde för inkomster och utgifter under perioden.
Rapporten godkändes.
Trelleborgs BK har framställde i februari önskemål om att få fakturor till annan adress än
klubbadressen. I september kom ett nytt önskemål från Trelleborgs BK om att få fakturor till ytterligare
en ny adress eftersom den tidigare inte fungerade.
Beslutades att fakturor till Trelleborgs BK fortsättningsvis skall skickas till klubbadressen i likhet med
vad som gäller till alla andra klubbar.

§100.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Grundkurs för nationella domare genomförd den 30/9 – 1/10 i Helsingborg med Arne ”Acke” Sandved
som kursledare. Kursen samlade 11 deltagare från tre klubbar.
Uppdateringskurs för nationella domare genomförd den 1/10 i Helsingborg med Claes Colméus som
kursledare. På kursen deltog 12 personer från sex klubbar.
En del problem med anmälningar och anmälningsavgifter till domarkurserna förekom denna gång men
alla dessa blev utredda så småningom.
En ny variant av grundkursen dök också upp. Två deltagare hade fått möjlighet att gå dag 1 på våren
och dag 2 på hösten med domarutbildarnas goda minne och utan information till berörda i styrelsen.
Beslutades utforma en motion om att fortsättningsvis officiellt godkänna detta förfaringssätt på
grundkursen så att alla har möjlighet att använda detta alternativ.

§100.

UTBILDNINGSFRÅGOR Fortsättning
Angående Tränarkurs steg 2, som vi beslutat skjuta på till 2018, uppdrogs åt Magnus Carlsson att
kontakta P-O Gunnars i SBF för att få fram ett användbart material för att kunna genomföra kursen.
P-O Gunnars skall även tillfrågas av Magnus om att komma till Skåne och fungera som kursledare för
denna tränarkurs.
Beslutades inbjuda till tränarutbildning med Gullimar Åkerlund den 25-26/11.
Matts Borgström utfärdar inbjudan till utbildningen och kontaktar BK Gripen för lån av deras lokal till
utbildningen.
Magnus Carlsson söker idrottslyft för utbildningen via Trelleborgs BK.
Kurskatalog från Skåneidrotten överlämnades till utbildningsledaren.

§101.

UNGDOMSFRÅGOR
Inbjudan till Ungdomens dag söndagen den 19 november utformas av ungdomsledaren
Hampus Borgström. Sista anmälningsdag blir den 12 november.
BK Gripens lokaler i Limhamn är bokade för arrangemanget.
Skånes BF bjuder på hela arrangemanget med hjälp av erhållna pengar från idrottslyftet.
Vid junior-VM i Argentina deltog följande skånska juniorer: Hampus Borgström och Marcus
Arlefur-Wällstedt från Helsingborgs BK samt Robin Hedenvang Trelleborgs BK.

§102.

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM Tavla arrangerat av Trelleborgs BK den 17 september.
Tävlingen samlade 32 deltagare.
Beslutades tilldela Trelleborgs BK arrangörsbidraget för DM Tavla på 500 kronor.
Följande klubbar står i tur att arrangera DM i Skåne under 2018:
Inomhus
Satserups IBF
Satserups IBF anser sig inte klara detta arrangemang och har gått ut till distriktets klubbar med
förfrågan om någon kan tänka sig att ta arrangemanget.
Trelleborgs BK har tagit på sig arrangemang av DM inomhus 2018 utan någon motprestation av
Satserups IBF. Preliminärt datum är den 24 februari.
Tavla Utomhus
Vollsjö BK
Ännu ingen respons från Vollsjö BK.
Skogen (Fält/Jakt/3D) Kävlinge GoIF
DM i Skogen arrangeras av Kävlinge GoIF på 3D inlagt i Pärejakten som är ett samarrangemang mellan
Bjäre BS och Kävlinge GoIF. Preliminärt datum är den 12 augusti.
Problem med beställningen av gravyr på DM-plaketter. I DM-sanktionen står klart och tydligt att
beställning skall göras omedelbart efter anmälningstidens utgång. Trots detta väntar flera arrangörer
med beställningen ett antal dagar bl.a. för att invänta efteranmälningar och göra klassammanslagningar.
Beslutades påminna arrangörer av DM nära inpå sista anmälningsdag om vad som gäller.
Beslutades att efterbeställningar av graverade DM-plaketter inte behöver utdelas på tävlingsdagen utan
kan delas ut vid något senare tillfälle.
Beställning är gjord för komplettering av lagret på SkBF:s egna DM-plaketter.
Kostnaden för detta ligger på cirka 9000:- kronor.
Diskuterades anmälningsavgiftens storlek på DM, speciellt när man arrangerar utan att ha några
kostnader för plaketterna.
Kopia på tävlingsansökningarna för 2018 skulle skickas in till SkBF för att undvika kollisioner inom
distriktet i första hand. Detta fungerade efter påminnelse till vissa föreningar.
Ett par tävlingskollisioner fanns och dessa har åtgärdats av sekreteraren, till glädje för SBF.
Diskuterades anmälningsavgifter till tävling, dels storleken på avgiften och dels att ha olika avgifter i
olika klasser.
Konstaterades att det är helt upp till arrangören att fastställa anmälningsavgifterna på sin tävling.
Diskuterades en förenings rätt att inte förlänga tävlingslicens för en medlem i föreningen.
Diskuterades en förenings rätt att neka skyttar från egna föreningen att starta i sin tävling.

§103.

SKÅNESERIEN
Seriefinalen utomhus arrangerad av Skurups BK den 23 september med 39 deltagare.
Segrare blev Trelleborgs BK.
Skåneserien inomhus är i gång med sju deltagande lag.
Seriefinalen arrangeras av Stockamöllans IF preliminärt lördagen den 10 mars 2018 i Eslövshallen,
som en försmak till SM inomhus 2018 i denna hall.

§103.

SKÅNESERIEN Fortsättning
Beslutades lämna följande dispenser för Skåneserien inomhus 2017-2018:
Lina Sofie Sandin, BK Pantern att representera Stockamöllans IF.
Nicklas Nordborg, Isak Kallini, Ervin Herbertsson och Per Nilsson, Satserups IBF att representera
Vollsjö BK.

§104.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.
”Någon” hade inte utformat proposition angående följande när det gäller reglerna för skånska rekord
som beslutades på förra mötet:
Utdelning av diplom vid överträffande av eget rekord, utdelning av diplom vid nya rekord i klass endast
ett per år, rekord på 1440-rond vara eller inte vara eftersom vissa klassar ronden som rekreationsrond,
rekord i klasser med endast en deltagare, information till alla nya skyttar att man själv har ansvar för sin
rekordanmälan, varför en 21-dagarsregel vid anmälan om skånskt rekord, varför fylla i en
rekordanmälan – kan det inte räcka med ett mail, m.m.
Inget beslutades om vem som skulle utforma propositionen.

§105.

FÖRENINGSSTADGAR
Vid millennieskiftet år 2000 beslutades att ta in stadgarna från våra föreningar.
Det har nu vid några tillfällen uppkommit frågeställningar om vad som står skrivet i föreningarnas
stadgar.
Beslutades att begära in gällande stadgar från samtliga föreningar i distriktet.

§106.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson lämnade rapport från valberedningen inför årsstämman 2018.
Sammanställning av avgående funktionärer i Skånes BF är överlämnad till valberedningen.

§107.

WORKSHOP 15/11
Onsdagen den 15 november är det inplanerat en Workshop i verksamhetsplanen.
Förfrågan gick ut till klubbarna om de hade något ämne att ta upp på en workshop och om de hade
något intresse av att deltaga på denna.
Skurups BK lämnade in två förslag, tillverkning av träpilar och tillverkning av strängar.
Båda ämnena konstaterades ta för lång tid i anspråk för en workshop på kvällstid.
Johnny Kallenberg i Kävlinge GoIF lämnade in förslag om att anordna en GAP-kurs för långbåge- och
instinktivskyttar. Han förklarade sig även villig att hålla i kursen.
Beslutades att inte ha denna kurs på en workshop utan planera in den i verksamhetsplanen till våren
2018, tidigt på utomhussäsongen.
Fem klubbar hade svarat att de inte hade något ämne att föreslå och ett par av dessa klubbar var
dessutom inte intresserade av att deltaga.
Beslutades att inte arrangera någon workshop den 15 november.

§108.

IDÈ- OCH DEBATTMÖTE 18/10
Onsdagen den 18 oktober är det inplanerat ett idé- och debattmöte i verksamhetsplanen.
Förfrågan gick ut till klubbarna om de hade några frågor att ta upp på detta möte och om de hade
något intresse av att deltaga.
Svar har inkommit från fem av distriktets 13 klubbar. Ingen av de fem klubbarna hade några frågor att
ta upp och ett par av dessa klubbar hade inget intresse av att deltaga på mötet.
Eftersom inga frågor inkommit och intresset för deltagande definitivt är svagt så har blivit inställt.

§109.

KLUBBPROBLEM
Diskuterades ett par problem i klubbarna BK Pantern och Skurups BK.
Inga beslut togs i dessa ärenden. De får lösas inom respektive förening alternativt via egen kontakt med
Skåneidrotten.

§110.

KLUBBÖVERGÅNGAR
Andreas Hein, BK Gripen, har aviserat klubbövergång till Helsingborgs BK den 1 januari 2018.
Inga övergångshandlingar har dock inkommit angående detta.
Andreas Hein hade också önskemål om att fortsätta skjuta för BK Gripen i skåneserien efter genomförd
övergång till Helsingborgs BK.
Detta konstaterades inte vara genomförbart enligt gällande bestämmelser.

§111.

EXTRA SBF-STÄMMA 23/9
SBF avhöll en extra förbundsstämma den 23 september i Kista.
Roger Andersson, Anette Andersson och Liselotte Andersson representerade Skånes BF vid stämman.
Rapport lämnades enligt följande:
Motionen från Östra Svealand om rösträtten vid förbundsårsmöte avslogs av stämman.
Stadgarna angående rösträtt vid förbundsårsmöte är därmed oförändrade.
Årsavgiften till SBF 2018 är oförändrad 60:- kronor per senior och 40:- kronor per junior.
Den i årsavgiften ingående föreningsavgiften blev ändrad till 300:- kronor per förening. Den var
tidigare beslutad till 20:- per medlem för att bekosta tidskriften Bågskytten.
Tidskriften Bågskytten läggs ned och ersätts av en nättidning.

§112.

FÖRENINGS- OCH DISTRIKTSUTVECKLINGSKONFERENS 23-24/9
Roger Andersson, Anette Andersson och Liselotte Andersson deltog på SBF:s Föreningsoch distriktsutvecklingskonferens i Kista den 23-24 september.
Deltagarna lämnade rapport från konferensen.

§113.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att lämna dispens för Lina Sofie Sandin, BK Pantern att representera Stockamöllans IF i Skåneserien
inomhus 2017-2018.
Att lämna dispens för Nicklas Nordborg, Isak Kallini, Ervin Herbertsson och Per Nilsson,
Satserups IBF att representera Vollsjö BK i Skåneserien inomhus 2017-2018.
Att ställa in idé- och debattmötet den 18 oktober p.g.a. svagt intresse.
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.

§114

SKRIVELSER
Skåneidrotten arrangerar Distriktsidrottsforum lördagen den 18 november på Norra Station i
Hässleholm.
Beslutades att Kayh Andersson representerar Skånes BF på detta forum.

§115.

ÖVRIGT
Pär Lindberg framförde en idé om att anordna någon form av Butt-Pool i Skåne som skulle
tillhandahålla buttar till mästerskapstävlingar.
Uppdrogs åt Pär att ta fram ett förslag på hur detta skulle fungera och presentera det på nästa möte.

§116.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 5 december 2017 klockan 19.00 i
Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad

§117.

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

Hässleholm den 17 oktober 2017
Justeras:

Anette Andersson
Vice ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 171017

Bilaga 1 till protokoll nummer 6 – 2017.

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 30m/122, 72 pil

628 p

170917

DR16 Sara Strandqvist, Helsingborgs BK

SBF 60m/122, 72 pil

541 p

170917

HRE Jonas Andersson, Trelleborgs BK

WA 1440-rond 50m

330 p

170923 Tang

HC16 Hampus Borgström, Helsingborgs BK

WA 1440-rond 50m

350 p

170923

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 1440-rond 30m/80

294 p

170923

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 1440-rond 20m/80

311 p

170923

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 1440-rond 30m/80

268 p

170923

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 1440-rond 30m/80

222 p

170923

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 1440-rond 20m/80

240 p

170923

DL60 Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 1440-rond 30m/80

186 p

170923

DL60 Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 1440-rond 20m/80

302 p

170923

DLE Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 1440-rond 20m/80

302 p

170923

HC16 Hampus Borgström, Helsingborgs BK

WA 1440-rond 50m

339 p

170923

HCE Hampus Borgström, Helsingborgs BK

WA 1440-rond 50m

339 p

170923 Tang

HC60 Hans Lindvall, BK Gripen

SBF 1440-rond 40m

329 p

170923 Tang

HC60 Pär Olsson, BK Gripen

SBF 1440-rond 30m

335 p

170923 Tang

DLE Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 18m 60 pil

505 p

171014

DL60 Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 18m 60 pil

505 p

171014

443 p

171014

Compound Skåneserierond liten tia

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF
SBF 18m 60 pil
(Suddar ut Anna Lagerholms, BK Pantern, rekord på 419 poäng från 1988)

