SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 7 2016
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund onsdagen den 19 oktober 2016
i Magnus Carlssons nya bostad i Trelleborg.
Närvarande: Magnus Carlsson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Anette Andersson,
Matts Borgström, Liselotte Andersson(§112 och §§120-126), Roger Andersson och Hampus Borgström.
Frånvarande: Ingen.
§107.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§108.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§109.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 6 – 2016 justerades i det skick de tillsänts klubbarna.

§110.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra styrelsemötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 4130:11, Plusgiro 40338:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 90336:36 varav 7001:10 är avsatt i ungdomsfonden och 7240:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Rapporten godkändes.
Beslutades köpa in en ny dator och preliminärt också en ny skrivare till sekreteraren.
Sekreteraren ansvarar för detta.

§111.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Seminarium och träning med Gullimar Åkerlund som utbildare genomförs den 19-20 november på
BK Gripens anläggning i Limhamn. Deltagarantalet är begränsat till 20 skyttar.
Tränare i klubbarna har möjlighet att deltaga och följa seminariet.
Ansvarig är Magnus Carlsson som även ombesörjer ansökan om idrottslyft för denna aktivitet.
Matts Borgström utformar och skickar ut inbjudan.
Domarkurs grund är genomförd den 1-2 oktober på BK Gripens anläggning i Limhamn.
Kursen samlade 9 deltagare under ledning av Claes Colméus och Acke Sandved.
Domarkurs uppdatering genomförd den 2 oktober på samma plats med samma ledare och samlade
16 deltagare.
Tränarutbildning steg 2 kommer eventuellt att genomföras under 2017. Det har uppdagats att det finns
ett kursmaterial väl gömt på SBF:s hemsida. Det har utlovats att skickas till SkBF men har ännu inte
kommit. Påminnelse har gjorts om detta.

§112.

UNGDOMSFRÅGOR
Problem har uppstått med höstens Ungdomens Dag p.g.a. ungdomsledarens knäoperation och någon
”frivillig” att ta över ansvaret för arrangemanget finns inte.
Beslutades att flytta denna Ungdomens Dag till 2017.
Ungdomsledaren ansöker om idrottslyft redan nu till detta arrangemang.

§113 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Följande klubbar står i tur att arrangera DM under 2017:
Tavla inomhus: Trelleborgs BK. Kommer att arrangeras som en separat tävling.
Tavla utomhus: Vollsjö BK.
Skogen: Hässleholms BK. Kommer att arrangeras i fältskytte inlagt i en nationell fälttävling.
Datum för DM fastställes när tävlingsprogrammet för 2017 är färdigställt.
Kopia på klubbarnas ansökningar om tävlingar 2017 har efter ett antal påminnelser kommit SkBF
tillhanda. En sammanställning av dessa presenterades.
Ett litet antal kollisioner fanns och föreslogs lösas enligt följande:
BK Gripens Sundsträffen flyttas till den 21 januari för att inte kollidera med
Trelleborgs BK:s Vårpilen 28 januari.
BK Gripens Sundspilen flyttas till den 11 juni för att inte kollidera med Hässleholms BK:s
Lille Mats-träffen 17 juni
Hässleholms BK:s Björkerödsfälten flyttas till den 13 augusti för att inte kollidera med 3D-SM
den 19-20 augusti.
Framfördes önskemål om att fler klubbar i distriktet skall arrangera tävlingar bl.a. för att minska de
stora ”glapp” som finns mellan tävlingshelger i Skåne.

§114.

SKÅNESERIEN
I Skåneserien inomhus deltar denna säsong åtta lag.
Dispens har lämnats för följande skyttar från Satserups IBF att representera Vollsjö BK i Skåneserien
inomhus 2016-2017:
Niklas Nordborg, Isak Kallini, Ervin Herbertsson, Bertil Nilsson, Yngve Ivarsson och Mats Lindberg.

§115.

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

§116.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att bevilja dispens för följande skyttar från Satserups IBF att representera Vollsjö BK i Skåneserien
inomhus 2016-2017: Niklas Nordborg, Isak Kallini, Ervin Herbertsson, Bertil Nilsson, Yngve Ivarsson
och Mats Lindberg.
Att godkänna klubbövergång avseende tävlingsdeltagande för Nicolas Mousten från Trelleborgs BK till
BK Gripen fr.o.m. 160801. Detta p.g.a. byte av bostadsort.
Att ställa in idé- och debattmötet den 19 oktober.
Att flytta styrelsemötet från den 11/10 till den 19/10.
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.

§117.

IDÉ- OCH DEBATTMÖTE
Idé- och debattmötet onsdagen den 19 oktober är inställt.
Endast en fråga att diskutera har lämnats in av en klubb.
Endast fem av distriktets tolv klubbar har besvarat förfrågan trots att vi ville ha in svar från alla klubbar,
oavsett om det fanns frågor att ta upp eller ej.

§118.

WORKSHOP
Beslutades att inte arrangera någon workshop onsdagen den 16 november.
Endast tre klubbar har besvarat förfrågan om intresse för en workshop och ingen av dessa hade något
förslag till ämne att behandla.
Även här hade vi önskemål om svar från alla distriktets klubbar.

§119.

KLUBBESÖK
Magnus Carlsson och Kayh Andersson lämnade rapport från besöket på Skurups BK:s styrelsemöte
måndagen den 29 augusti.
Det eventuella uteslutningsärendet i klubben som skulle behandlas slutade med att medlemmen
fråntogs sin klubbförmån med fria startavgifter på hemmatävlingar.
Det råder dock fortfarande infekterad stämning mellan berörda parter vilket troligen endast kan lösas
genom att parterna talar ut med varandra och går vidare.
Även SBF har varit inkopplat på ärendet och är av samma uppfattning.

§120.

SBF:s REGIONALA KONFERENS
SBF:s regionala konferens genomfördes i Lund den 8 oktober. Utöver delar av SkBF:s styrelse deltog
endast 14 bågskyttemedlemmar från Skåne-distriktet.
Från konferensen diskuterades följande frågor:
En eventuell uppstart av Götalandsgrupp i Skåne eller tillsammans med Västkustens BF.
Bjäre BS överflyttning till Skåne-distriktet där de egentligen hör hemma.
Ianseo-utbildning under 2017.
Steg 2 utbildning och utbildningsmaterial.

§121.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen har så smått börjat sitt arbete inför årsstämman 2017 och Roger Andersson
presenterade detta.

§122.

KLUBBÖVERGÅNG
Skånes Bågskytteförbund har mottagit ett antal mail, innehållande diverse konstigheter, i ärendet
med Nicolas Mousten och hans “övergångsproblem”.
Vi konstaterar att detta är en övergång avseende tävlingsdeltagande som kan göras under året vid byte
av bostadsort. I annat fall skall övergång göras under januari månad.
Arbetsutskottet i Skånes Bågskytteförbunds styrelse har beslutat att godkänna övergång avseende
tävlingsdeltagande för Nicolas Mousten.
Övergången gäller från Trelleborgs BK till BK Gripen.
Övergången gäller fr.o.m. 160801.
Nicolas Mousten kvarstår som medlem i Trelleborgs BK året ut och är även medlem i BK Gripen
fr.o.m. 160801.
Licensen är personlig och följer skytten oavsett föreningsrepresentation.

§123.

SKRIVELSER
Skåneidrotten angående utvecklingsstöd och verksamhetsstöd.
Skurups BK angående föreläsare och distriktsutbildare.
Uppdrogs åt Magnus Carlsson att besvara Skurups BK:s skrivelse.

§124.

ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.

§125.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte torsdagen den 8 december 2016 klockan 19.00
i Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad.

§126.

AVSLUTNING
Ordförande Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Trelleborg den 19 oktober 2016.
Justeras:

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 161019

Bilaga 1 till protokoll nummer 7 – 2016.

HC50 Glenn Linsjö, Trelleborgs BK

SBF 40m/80 72 pilar

711 p

160827

HB50 Leif Hansson, Skurups BK

SBF 40m/122 72 pilar

443 p

160827

HB60 Leif Hansson, Skurups BK

SBF 40m/122 72 pilar

443 p

160827

