SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 7 2013
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund torsdagen den 28 november 2013
i Anette Anderssons bostad i Kristianstad.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Anette Andersson, Jens Rönnow, Pär Lindberg,
Liselotte Andersson och Jonatan Friberg.
Frånvarande: Lars Fredriksson.
§123.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§124.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§125.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 6 – 2013 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§126.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 9059:11, Plusgiro 8819:65, Bank 56339:33. Summa tillgångar 74218:09
varav 10616:10 är avsatt i ungdomsfonden.
Rapporten godkändes.

§127.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Beslutades genomföra tränar- och skyttutbildning med Gullimar Åkerlund helgen
den 14-16 februari 2014. Seriefinalen i Trelleborg den 15 februari kommer att ingå som en del i
utbildningen.
Idrottslyft sökes för utbildningen. Ansvarig Jens Rönnow.
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 grundkursen och 9 på uppdateringskursen.
Beslutades skicka in våra genomförda lärgrupper under 2013 till SISU.

§128.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens Dag genomförd den 24 november i Malmö.
Hela 29 ungdomar från fem av distriktets klubbar deltog i arrangemanget som också hade samlat fyra
klubbledare. Dagen blev mycket uppskattad av ungdomarna.
SkBF:s ledare för dagen var Christopher Rönnow, Jonatan Friberg, Jonas Andersson, Jan-Erik
Andersson, Anette Andersson, Kristina Hedberg och Liselotte Andersson.
Diskuterades att, om det hinns med, erbjuda den gratis tävlingsstarten ingående i Ungdomens Dag, på
Christmas Open den 7 december. I annat fall får det anstå till efter nyår.
Ekonomin för den genomförda Ungdomens Dag den 10/5 är klart med BK Gripen då klubben beviljats
idrottslyft för arrangemanget.
Ungdomsledaren rapporterade från besök på ett par klubbars ungdomsträningar som hon genomfört
tillsammans med ordföranden.

§129 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM inomhus arrangerat av Stockamöllans IF den 23 november med 58 deltagare.
DM-arrangörer i Skåne 2014 är följande:
Inomhus
Vollsjö BK
Arrangeras söndagen den 23 mars.
Tavla utomhus
BK Unga Örnar
Arrangemanget är högst oklart. BK Unga Örnar har fortfarande inte hört av sig i ärendet.
Hässleholms BK har erbjudit sig att lägga in DM tavla i en av sina taveltävlingar men erbjudandet
avslogs då det ansågs att DM tavla skulle vara en separat tävling.
Beslutades gå ut med förfrågan till distriktets klubbar om någon kan tänka sig att arrangera DM i tavla
2014. Ansvarig Pär Lindberg.
Preliminärt datum för arrangemanget är den 31maj/1juni.
Fält
Trelleborgs BK
Den tidigare preliminära datumen 26/27 juli gäller inte längre p.g.a. att Stockamöllans IF flyttat sin
tävling Hjortjakten till denna helg.
Ny preliminär datum för arrangemanget är den 28/29 juni
Jakt
Satserups IBF
Arrangeras den 24 augusti inlagt i Skånevargen.
3D
Kristianstads BK
Beslutades arrangera DM i 3D inlagt i Kristianstads BK:s tävling Ålajakten den 7 september.
Diskuterades Stockamöllans IF:s egna initiativ för utdelning av DM-plaketter vid DM inomhus och vad
det kan komma att få för framtida konsekvenser.
Tävlingsprogrammet fastställt för tiden 1/1-1/4 2014. Preliminärt program för resten av året är utsänt av
SBF och kommer att fastställas kommande helg. Därefter kommer datum för DM-tävlingarna att kunna
fastställas.

§130.

SKÅNESERIEN
Enkäten angående utomhusseriens genomförande 2013 var inte sammanställd.
Programmet fastställt för serieomgångarna under 2014.
Trelleborgs BK arrangerar seriefinalen lördagen den 15 februari 2014.

§131.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.
Beslutades avslå tre stycken rekordanmälningar från Mikael Ekholm eftersom de var för sent inkomna.
Två av ansökningar gällde resultat från 2012 och ett från oktober 2013.

§132.

IDÈ- OCH DEBATTMÖTE
På föregående styrelsemöte beslutades att minst 10 deltagare, styrelsen ej inräknad, skulle vara anmälda
för att idé- och debattmötet skall genomföras.
Vid anmälningstidens utgång var det sex anmälda deltagare från totalt fyra klubbar.
Idé- och debattmötet blev därmed inställt.

§133.

MOTIONER TILL SBF.
Motionen från Skånes BF/Skurups BK angående slopande av faktureringsavgift är insänd till SBF.

§134.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har under perioden sedan förra mötet inte tagit några beslut.

§135.

NY FÖRENING
Angående Johnny Kallenberg och bildande av ny förening i Kävlinge så har vi fått meddelande om att
det troligen kan bli tal om att ingå som en bågskyttesektion i en redan befintlig förening. Träff med
föreningen skulle genomföras den 30/10. Därefter inget nytt.
Beslutades att Magnus Carlsson kontaktar Johnny Kallenberg i ärendet.

§136.

VALBEREDNINGEN
Godkändes sekreterarens sammanställning av avgående funktionärer inför årsstämman 2014.
Beslutades att till valberedningen skicka över denna och den uppgjorda blanketten för inlämnande av
förslag .

§137.

VERKSAMHETSPLAN 2014
Presenterades förslag till verksamhetsplan för 2014.
Ändringar behöver göras angående DM och tränarutbildning. Sekreteraren ombesörjer detta.

§138.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2013
Verksamhetsberättelser för styrelse, tavel- och fältskytteledare, utbildningsledare och ungdomsledare
färdigställes av respektive funktionär före nästa möte och skickas ut till ledamöterna för genomläsning
före mötet.

§139.

ÅRETS SKYTT OCH ÅRETS LEDARE 2012.
Beslutades skicka ut till klubbarna för att få in förslag till årets skytt och årets ledare 2013.
Förslag skall vara inkomna senast den 13 januari 2014.
Det skall vara inkommet tre förslag i respektive kategori för att utmärkelserna skall utdelas.

§140.

ÅRSSTÄMMA 2014
Årsstämman genomförs tisdagen den 4 mars 2014 med start klockan 19.00.
Beslutades att Liselotte Andersson undersöker möjlighet och kostnad för att avhålla årsstämman på
brandstationen i Lund.
Sekreteraren kollar upp Garnisonen i Hässleholm för genomförande av årsstämman.
Om inget av dessa alternativ är möjliga planeras årsstämman in i Barsebäcks info-center.

§141.

SKRIVELSER.
Vid Skåneidrottens SDF-forum den 9/11 var vi inte representerade.
Övriga skrivelser lades med godkännande till handlingarna.

§142.

ÖVRIGT
Diskuterades skrivelse angående 3D SM i Oskarshamn arrangerat av Skogens IF.
Ordförande rapporterade från ett par genomförda klubbesök som han gjort tillsammans med sekreterare
och ungdomsledare.

§143.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 28 januari 2014 klockan 19.00
i Magnus Carlssons bostad i Trelleborg.

§144.

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

Kristianstad den 28 november 2013.

Justeras:

Kayh Andersson
Sekreterare
Magnus Carlsson
Ordförande

BILAGA 1 TILL PROTOKOLL NUMMER 7-2013

SKÅNSKA REKORD godkända 131128

HC60 Jan-Erik Andersson, BK Gripen

SBF 25m

553 p

131109 Tang.

HC60 Åke Nilsson, BK Pantern

SBF 25m

554 p

131109

HC16 Hampus Borgström, Helsingborgs BK

WA 25m

573 p

131109

HR50 Mikael Ekholm, BK Gripen

SBF 25m

568 p

131109

DC16 Endrina Shabani, Helsingborgs BK

WA 18m

573 p
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DC13 Moa Andersson, Kristianstads BK

SBF 12m

584 p

131123

