SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 7 2014
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014
i Anette Anderssons bostad i Kristianstad.
Närvarande: Anette Andersson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Liselotte Andersson,
Matts Borgström och Hampus Borgström. Roger Andersson deltog på §135.
Frånvarande: Magnus Carlsson.
§119.

MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Anette Andersson välkomnade och öppnade mötet.

§120.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§121.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 6 – 2014 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.
Protokoll från idé- och debattmötet den 18 november godkändes för justering.

§122.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra styrelsemötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 6154:11, Plusgiro 9562:15, Bank 51695:77.
Summa tillgångar 67412:03 varav 7803:10 är avsatt i ungdomsfonden och 4954:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Rapporten godkändes.

§123.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Diskuterades genomförandet av tränarutbildning steg 1 och 2 under 2015.
Matts Borgström kontaktar Kävlinge GoIF angående genomförandet av steg 1 i Kävlinge den 1 mars.
Sekreteraren planerar in annan dag i verksamhetsplanen för steg 2.
Lars-Göran Swensson erbjöd sig på idé- och debattmötet att arrangera och leda en kurs i skogsskytte
under 2015. Kursen preliminärt inlagd i verksamhetsplanen den 18-19 april.
Kurs/utbildning i barebow-skytte i ett koncept med Martin Ottosson/Bobby Larsson är preliminärt
inlagt i verksamhetsplanen den 23-24 maj. Liselotte Andersson har varit i kontakt med Martin Ottosson
i ärendet och intresset för genomförande i Skåne fanns från Martins sida. Lisa planerar vidare med
Martin Ottosson.
Domarekurser inlagda i verksamhetsplanen den 11-12 april och den 3-4 oktober.
Diskuterades att bryta ut uppdateringskursen hur grundkursen om vi får tillgång till fler domarutbildare.
Kurserna kan då arrangeras på samma datum i olika lokaler.
Liselotte Andersson fortsätter arbetet med att kontakta dansk tränare och undersöka möjligheten att
genomföra någon form av föreläsning eller coaching seminarium som leds av denne tränare.

§124.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens Dag genomförd lördagen den 22 november i Idrottens Hus i Helsingborg.
23 ungdomar deltog och 10 föräldrar/ledare under ledning av Liselotte Andersson och hennes
ungdomliga ledarstab.
Ungdomens Dag 2015 är inlagt 1 maj och 14 november i verksamhetsplanen. I planen är också inlagt
nio datum för rena ungdomstävlingar i distriktet i enlighet med beslut på idé- och debattmötet.
Vi kommer senare att söka arrangörer i distriktet för dessa tävlingar.
Liselotte Andersson rapporterade från besök på några klubbars ungdomsträningar.

§125 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Förslag till lista över DM-arrangörer 2015-2026 diskuterades.
Beslutades lägga in BK Unga Örnar och Perstorps Medeltida Bågskytteförening som gemensam
arrangör. Därefter fastställdes listan.
Listan läggs ut på hemsidan.
DM 2015 arrangeras av följande klubbar enligt den rullande planen:
Inomhus: BK Gripen. 7 eller 8 mars.
Tavla utomhus: Kristianstads BK. 8 augusti
Skogs-DM: BK Pantern. Preliminärt datum 20 september.
Angående arrangemang av Skåne-Cupen 2015 uppdrogs åt Pär Lindberg att kontakta Andreas Hein om
en eventuell sponsring av Bågar&Pilar till denna Cup. Kayh Andersson sammanställer ett förslag till
vilka tävlingar som skall ingå i Cupen.

§126.

DOMARUTBILDARE
Inbjudan/kallelse inkommen till konferens för nuvarande och blivande domarutbildare i
Upplands Väsby den 24-25 januari 2015.
Claes Colméus kommer att deltaga på denna konferens, troligen på SBF:s bekostnad som deltagare i
kursledningen.
Arne ”Acke” Sandved från BK Gripen har uttalat intresse att deltaga i konferensen.
Beslutades, för att fördubbla distriktets antal av domarutbildare, att anmäla ”Acke” till konferensen och
att SkBF betalar kurskostnaden, 2000 kronor, samt resan till och från konferensen.

§127.

SKÅNESERIEN
Stockamöllans IF arrangerar seriefinalen i Skåneserien inomhus 2014-2015.
Finaldag blir den 28 februari.
Program för seriedelen under 2015 är utskickad till deltagande klubbar.
Ändringar i tävlingsbestämmelserna för serien, enligt beslut på idé- och debattmötet, kommer att göras
fr.o.m. utomhusserien 2015.

§128.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.

§129.

IDÉ- OCH DEBATTMÖTE.
Idé- och debattmöte i Skåne genomfört tisdagen den 18 november i Idrottens Hus i Helsingborg.
20 personer från åtta av distriktets klubbar fanns närvarande. Två klubbar hade lämnat återbud och två
hade inte besvarat kallelsen.
Motioner till SBF enligt beslut på mötet kommer att utformas till nästa styrelsemöte.

§130

KLUBBÖVERGÅNGAR
Beslutades godkänna klubbövergång för Erika Jangnäs från Luleå BS till BK Gripen fr.o.m.
den 1 november.
Angående klubbövergång för Simon Sandqvist från BK Pantern till Helsingborgs BK vid årsskiftet
2014-2015 fanns inga officiella övergångshandlingar inkomna från inblandade klubbar.
Det enda som finns tillgängligt är ett mail om att övergången ska ske.
Beslutades avvakta handlingar från BK Pantern och Helsingborgs BK i ärendet.

§131.

NY FÖRENING
Pär Lindberg rapporterade från sin kontakt med den nya föreningen Perstorps Medeltida
Bågskytteförening.
Föreningen var införstådd med alla avgifter som ska betalas till SkBF och hade för avsikt att arrangera
tävlingar, dock inte det närmaste året.
Sekreteraren kontaktar föreningen för att få fullständiga uppgifter på klubbfunktionärer, medlemsantal
samt övriga uppgifter som gäller föreningen.
SBF, Cenneth Åhlund, hade efterfrågat vad det finns för förening i Landskrona eftersom det fanns en
bågskyttelokal på en karta över staden. Svar hade lämnats att föreningen var nedlagd sedan flera år
tillbaka.

§132.

VERKSAMHETSPLAN
Presenterades och diskuterades ett förslag till verksamhetsplan för 2015.
Beslutades godkänna verksamhetsplanen efter inplacering av en dag för tränarutbildning steg 2.
Planen läggs ut på hemsidan som en preliminär verksamhetsplan för 2015 eftersom planen skall
behandlas på årsstämman innan den är definitivt fastställd.

§133.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2014
Uppmanandes berörda funktionärer att ha sina verksamhetsberättelser klara och insända till sekreteraren
senast den 15 januari 2015.
Det gäller verksamhetsberättelser för styrelsen, tavel- och fältskytteledaren, utbildningsledaren och
ungdomsledaren

§134.

ÅRSSTÄMMA 2015
Beslutades avhålla årsstämma tisdagen den 3 mars 2015 klockan 19.00.
Uppdrogs åt Liselotte Andersson att försöka boka in oss på brandstationen i Lund i likhet med 2014.

§135.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson lämnade rapport från valberedningens arbete.
Förteckning över avgående funktionärer samt blankett för inlämnande av namnförslag till uppdragen
kommer utsändas till klubbarna.

§136.

SBF:s VALBEREDNING
SBF:s valberedning hade skickat ut förteckning över avgående funktionärer vid årsstämman 2015.
Klubbarna ska skicka in sina förslag till distrikten senast den 1 december 2014 eller den 1 januar i 2015.
Båda uppgifterna finns på blanketten.
Distrikten ska sammanställa och skicka in till SBF:s valberedning senast den 15 januari 2015.
Ett förslag från en klubb hade hittills inkommit.
Beslutades avvakta det senare datumet, 1 januari, innan inkomna förslag sammanställs och
vidarebefordras till SBF:s valberedning.

§137.

ÅRETS SKYTT, ÅRETS LEDARE, ÅRETS ROOKIE
Klubbar och medlemmar i SkBF har uppmanats att skicka in förslag på dessa utmärkelser för 2014.
Hittills inga förslag inkomna.
Sista dag för förslag är den 15 januari 2015.

§138.

AU-BESLUT
Inget fanns att behandla.

§139.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna.
Inget fanns att behandla.

§140.

ÖVRIGT
Förfrågan hade inkommit från Danmark, Jörgen Philipp, om att ha ett ungdomsutbyte med Skåne till att
börja med under 2015. Tankarna är följande:
Ungdomsskyttar från klubbarna i region öst i Danmark och region Skåne i Sverige samlas två gånger,
en gång i Danmark och en gång i Skåne.
Det är inte tänkt som den gamla landskapsmatchen Skåne-Själland, utan som en tävling där alla
ungdomsskyttar på båda sidor deltar och skjuter för sin klubb.
Inget definitivt förslag fanns på tävlingsrond. En diskussionsfråga.
För region Öst är viktigt att få skyttarna att deltaga, därför finns en regel att tränaren får gå fram och
hjälpa skyttarna på skjutlinjen, dock med vissa begränsningar med max 1 tränare per 5 skyttar.
Man kan gott påstå att vi håller de yngsta skyttar i handen fullt ut på skjutlinjen, men det har gett många
barn till tävlingarna, senast 56 starter.
Detta är tänkt som en tävling för bredden, inte för eliten.
Föreslås en tävling i maj och en i juni och därefter utvärdering.
Vill gärna också fortsätta utbytet med inomhustävlingar säsongen 2015-2016.
Jörgen kommer gärna till Sverige och har ett möte med oss om detta.
Beslutades att detta är något att gå vidare med och det uppdrogs åt Matts Borgström att ta den vidare
kontakten med Jörgen Philipp i ärendet.

§141.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte måndagen den 19 januari 2015 klockan 19.00 i
Magnus Carlssons bostad i Trelleborg.

§142.

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

Kristianstad den 9 december 2014

Kayh Andersson
Sekreterare
Justeras:

Anette Andersson
Vice ordförande.

Bilaga 1 till Protokoll nummer 7-2014.

SKÅNSKA REKORD godkända 141209

HLB50 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 18m

496 p

141011

HLBE Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 25m

401 p

141108

HLBE Nils-Erik Hessel, Kristianstads BK

SBF 25m

432 p

141108

HLB50 Nils-Erik Hessel, Kristianstads BK

SBF 25m

432 p

141108

DR50 Liselotte Andersson, BK Gripen

SBF 25m

497 p

141108

HC50 Glenn Linsjö, Trelleborgs BK

SBF 25m

580 p

141108

