SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 7 2015
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 1 december 2015
i Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad.
Närvarande: Magnus Carlsson, Anette Andersson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Liselotte Andersson och
Roger Andersson.
Frånvarande: Matts Borgström och Hampus Borgström.
§135.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§136.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§137.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 6 – 2015 justerades i det skick det tillsänts klubbarna.

§138.

ÅRSRAPPORTERINGEN.
Perstorps MBF har beviljats utträde ur Svenska Bågskytteförbundet och finns därmed inte längre i
Skånes Bågskytteförbund. Föreningen är borttagen ur alla SkBF:s adresslistor.
Därmed är årsrapporteringen 2015 äntligen klar.

§139.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 10439:11, Plusgiro 16109:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 72416:36 varav 4101:10 är avsatt i ungdomsfonden och 6897:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Det årliga SDF-bidraget från Skåneidrotten kommer att minska till 15000:- kronor under 2016 och till
12407:- kronor under 2017 från att under 2015 ha varit 20000:- kronor.
Anledningen till detta är nya beräkningsgrunder för bidraget som antagits på SDF-forum.
Med anledning av det minskade bidraget kommer att dikuteras en eventuell höjning av klubbarnas
årsavgifter fr.o.m. 2017.
Rapporten godkändes.

§140.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Uppdrogs åt Magnus Carlsson och Liselotte Andersson att tillsammans med distriktsinstruktören Jonas
Andersson planera in en föreläsning för skånska skyttar och tränare under våren 2016.
Gullimar Åkerlund hade erbjudit sig att anordna en tränarträff i distriktet. Gullimar ordnar tränarträffen
och tar med HTU-tränare i närområdet som ”ledare” på träffen.
Beslutades att detta absolut är något som ska genomföras.
Förslag till datum för genomförande är den 13-14 februari.
Uppdrogs åt Matts Borgström att snarast kontakta Gullimar och avtala datum för denna träff.

§141.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens Dag genomförd söndagen den 29 november på BK Gripens anläggning i Limhamn.
Hela 38 ungdomar deltog på arrangemanget och dessutom ett flertal föräldrar och ledare.
Ansvarig för arangemanget var Liselotte Andersson. Ungdomens Dag bekostas av medel från
idrottslyftet.

§141.

UNGDOMSFRÅGOR Fortsättning
Beslutades fortsätta ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark under inomhussäsongen med två
deltävlingar under våren 2016. Våra förslag till datum för dessa är nu den 14 februari och 6 mars.
Undersökes möjligheten att ha den skånska deltävlingen hos BK Gripen.
Region Öst hade inkommit med förslag på en fortsättning även utomhus under 2016 och lämnat förslag
till datum enligt följande: 30 april i Lyngby, 28 maj i Skurup och 18 juni i Lyngby.
30 april är valborgsmässoafton och därmed kanske inte en så lämplig dag, men vem bryr sig.
Är Skurups BK vidtalade att arrangera den 28 maj?
Helsingborgs BK, eller om det nu är Kävlinge GoIF, arrangerar Viking 3D Games med inlagt DM,
den 29 maj vilket vi kanske ska ta hänsyn till. Troligen inget som stör 3D-tävlingen.
Den 18 juni kommer troligen att ligga en omgång i Skåneserien. Lämpligt kanske att lägga
ungdomsutbytet den 19 juni i stället.
Uppdrogs åt Matts Borgström att snarast kontakta Region Öst angående datum m.m. för inomhus-och
utomhusutbytet.

§142 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
DM inomhus arrangerat av BK Gripen den 14 november.
Angående ”tävlingssabotaget” från Sydöstra Götalands sida fanns inget att rapportera.
Beslutades avsluta detta ärende.
Tävlingsprogrammet för 2016 var nu eventuellt fastställt. Detta skulle göras på styrelsemöte hos SBF
den 27 november. Inget är tyvärr ännu inte publicerat.
Följande klubbar är arrangörer av DM i Skåne under 2016:
Tavla inomhus: Skurups BK. Datum fastställd till lördagen den 2 april.
Tavla utomhus: Stockamöllans IF. Inlagt i Billevångsträffen, preliminärt den 11 juni.
Skogen jakt/fält/3D: Helsingborgs BK. Inlagt i Viking 3D games, preliminärt den 29 maj.
Beslutades söka arrangörer för DM i jakt och DM i fält 2016.

§143.

SKÅNESERIEN
Tävlingsprogrammet för 2016 är ännu inte fastställt och därmed inte heller datum för serieomgångarna
6 och 7.
Omgång 6 skjuts preliminärt den 23 januari och omgång 7, seriefinalen, den 5 mars i Stockamöllan.
Diskuterades en utvärdering av det nya poängsystemet i Skåneserien inomhus. Oklart vem som ska
hålla i en sådan utvärdering och om det ska göras någon.
Diskuterades att eventuellt få fram ett förslag till liknande poängsystem i Skåneserien utomhus.
Angående sponsring av Skåneserien så finns det ingen sponsor för den totala serien. Det ska i så fall
Skånes BF ha en sponsor till.
Om en förening vill ha en sponsor till enstaka seriematcher så möter det dock inget hinder från SkBF:s
sida. Det måste dock klart framgå att sponsringen gäller en utpekad seriematch och inte hela
Skåneserien.

§144.

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

§145.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson lämnade rapport från valberedningens arbete inför årsstämman 2016.

§146.

SBF:s VALBEREDNING.
Beslutades anta att den 1 december är deadline för klubbarna att skicka in förslag till SBF:s styrelse.
Beslutades sammanställa inkomna förslag och skicka in dem till SBF:s valberedning senast den
15 januari 2016.

§147.

ÅRSSTÄMMA 2016
Årsstämma avhålles tisdagen den 1 mars 2016.
Brandstationen i Lund är bokad för årsstämman. Ansvarig Liselotte Andersson.
Beslutades att sista dag för inlämnande av motioner till årsstämman skall vara den 15 januari 2016.
Uppdrogs åt alla funktionärer att fundera över om det finns några propositioner att lägga till
årsstämman.
Sekreteraren upprättar styrelsens förslag till ersättningar, avgifter och bidrag till årsstämman.

§148.

VERKSAMHETSPLAN 2016
Eftersom inte tävlingsprogrammet var klart ännu så hade det inte gjorts upp något förslag till
verksamhetsplan för 2016.
Sekreteraren gör upp förslag till verksamhetsplan för 2016 till nästa möte.

§149.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2015
Ingen i styrelsen hade lyckats få sin verksamhetsberättelse klar till detta möte.
Uppmanades alla att ha sina verksamhetsberättelser för 2015 klara före nästa möte och insända till
sekreteraren i god tid före mötet.

§150.

ÅRETS SKYTT, LEDARE OCH ROOKIE
Vi fortsätter med utmärkelserna årets skytt, ledare och rookie för 2015.
Klubbar, skyttar och medlemmar har uppmanas att skicka in förslag på personer som kan ha gjort sig
förtjänta av dessa utmärkelser.
Några förslag har inkommit men vi väntar på fler. Sista dag är den 15 januari 2016.

§151.

MOTIONER TILL SBF
Motionen, angående att förlänga perioden mellan uppdateringskurs för domare från två till
fyra år är insänd till SBF inför årsstämman 2016.

§152.

AU-BESLUT
Inget fanns att behandla.

§153.

SKRIVELSER
Inget fanns att behandla.

§154.

ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.

§155.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 27 januari 2016 klockan 19.00 i
Matts Borgströms nya ”gods” i Vallåkra.

§156.

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Kristianstads den 1 december 2015
Justeras:
Kayh Andersson
Sekreterare
Magnus Carlsson
Ordförande

Bilaga 1 till protokoll nummer 7-2015
SKÅNSKA REKORD godkända 151201
HC60 Hans Lindvall, BK Gripen

SBF 25m

563 p

151107

HLB16 Erik Ekholm, BK Gripen

SBF 25m

408 p

151107

DB16 Jasmine Eliasson, Skurups BK

SBF 25m

343 p

151107

DB50 Sofia Bergström, Skurups BK

SBF 25m

250 p

151107

DLB13 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 12m

432 p

151114

Följande rekord är från 2014 och har av någon outgrundlig anledning inte blivit behandlade under det året
och godkänns därför nu.
DB16 Jasmine Eliasson, Skurups BK

SBF 25m

280 p

141108

HB50 Bo Persson, Skurups BK

SBF 25m

523 p

141108

HC60 Göran Bengtsson, Trelleborgs BK

SBF 18m

566 p

141213

430 p

151107

SKÅNSKA REKORD avslagna 151201
Följande rekordanmälan godkänns ej.
DBE Frida Dahlgren, Skurups BK
SBF 25m
Överträffar inte tidigare rekord.
Gällande rekord i DBE är tidigare rekordet i DK19
Katarina Elfström, BK Pantern, 533 p, 930307

