SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 7 2017
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 5 december 2017
i Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad.
Närvarande: Magnus Carlsson, Anette Andersson, Kayh Andersson, Pär Lindberg, Roger Andersson och
Hampus Borgström samt domarutbildare Claes Colméus.
Frånvarande: Matts Borgström och Liselotte Andersson.
§118.

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson välkomnade och öppnade mötet.

§119.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§120.

PROTOKOLLJUSTERING
Angående protokoll nummer 6 - 2017 hade inkommit klagomål/besvär över en skrivning i
§100 Utbildningsfrågor.
Beslutades ta bort den aktuella skrivningen ur protokoll nummer 6 - 2017.
Efter denna åtgärd godkändes protokoll nummer 6 - 2017 i det skick det tillsänts klubbarna.
Beslutades att fortsättningsvis utse en justeringsman vid varje möte som tillika med ordförande för
mötet skall justera protokollet.
Beslutades utse Hampus Borgström till justeringsman för detta möte.
Beslutades att mötesprotokoll fortsättningsvis skall vara justerade av ordförande och justeringsman
innan det skickas ut till klubbarna och publiceras på hemsidan

§121.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan senaste mötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 11372:11, Plusgiro 29660:65, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 86900:86 varav 11401:10 är avsatt i ungdomsfonden och 8161:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Kassören redogjorde för inkomster och utgifter under perioden.
Rapporten godkändes.

§122.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Tränarutbildningen, seminarie och träning med Gullimar Åkerlund, den 25-26/11 blev inställd p.g.a. för
litet deltagarantal. Endast tre personer hade anmält sig till denna.
Angående Tränarkurs steg 2 så har nu P-O Gunnars i SBF utlovat ett uppdaterat utbildningsmaterial
publicerat på hemsidan inom en snar framtid.
P-O Gunnars kommer troligen inte att verka som kursledare på steg 2. Magnus Carlsson handhar detta
ärende.
Tränarkurs steg 2 kommer att läggas in i verksamhetsplanen för 2018 liksom Tränarkurs steg 1.
Där kommer också att läggas in domarkurser vår och höst samt en GAP-kurs med Johnny Kallenberg
som kursledare. GAP-kursen preliminärt utomhus i slutet av april månad.
Något arrangemang med Gullimar Åkerlund planeras inte in under 2018.
Beslutades att Magnus Carlsson och Roger Andersson utformar ett förslag till tränarkurs/träff med
skjututbildning i SkBF:s egen regi med ”inhemska” kursledare. Förslaget presenteras på nästa möte och
läggs in i verksamhetsplanen för genomförande under våren.

§123.

DOMARUTBILDNING
Claes Colméus presenterade SBF:s nya ramverk för domarutbildning och uppdateringskurser.
Beslutades efter diskussion att inte utforma någon motion angående att genomgå grundkursen med
dag 1 på våren och dag 2 på hösten.
Detta kan genomföras utan att det uttryckligen är angivet i ramverket.
Man kan även dela upp grundkursen på flera helger så att inte en hel helg behöver läggas på detta.
Beslutades att inte utforma någon motion om att slopa uppdateringkursen och ersätta den med ett
”Domarforum”.
Det nya ramverket med en kortare kurstid på uppdateringskursen gör att man inte behöver binda upp sig
en hel dag för detta. Det är även möjligt att genomföra uppdateringskursen på en vardagskväll.
För att minska ner körsträckorna vid uppdateringskurs kvällstid föreslogs att man kunde ha kursen
på två eller tre ställen i distriktet och där samla närliggande klubbars domare.
Beslutades att i verksamhetsplanen lägga in vårens domarutbildning enligt följande:
Uppdateringskurs en tävlingsfri lördag.
Grundkurs två tävlingsfria lördagar, ej tvunget två lördagar i följd, alternativt tävlingsfria söndagar
om inte tävlingsprogrammet medger lördagar

§124.

UNGDOMSFRÅGOR
Ungdomens dag genomförd söndagen den 19 november på BK Gripens anläggning i Limhamn.
30 ungdomar och 9 föräldrar/tränare deltog på arrangemanget som leddes av Hampus Borgström,
Moa Andersson, Robin Hedenvang, Liselotte Andersson och Maria Andersson.
Hela arrangemanget bekostat av pengar från Idrottslyftet.
Beslutades lägga in följande datum för Ungdomens Dag i verksamhetsplanen för 2018.
Torsdagen den 10 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, och söndagen den 18 november.

§125.

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Tävlingsprogrammet för 2018 är klart och publicerat på SBF:s hemsida.
Därmed fastställes följande datum för DM i Skåne 2018.
DM inomhus lördagen den 24 februari. Arrangör Trelleborgs BK
DM 3D söndagen den 12 augusti inlagt i Pärejakten/Bjäre BS. Arrangör Kävlinge GoIF.
DM Tavla utomhus preliminärt helgen 19-20 maj. Arrangör Vollsjö BK.
Tavel- och Fältskytteledaren Pär Lindberg kontaktar Vollsjö BK angående detta och följer upp
förberedelserna av arrangemanget för att undvika årets handhavande av detta DM i Vollsjö BK.
Beslutades tillfråga Stockamöllans IF om att lägga in DM i Fält i deras tävling Stockafälten
den 28 juli 2018.
Beslutades tillfråga Satserups IBF om att arrangera DM i Jakt helgen 25-26 augusti 2018.
Vid dessa båda ”extra” DM betalar SkBF arrangörsbidrag på 500 kronor till den klubb som arrangerar.
SkBF bekostar även DM-plaketter och gravyr för dessa DM.
Sekreteraren kontaktar Stockamöllans IF och Satserups IBF angående dessa DM.
Komplettering av lagret på SkBF:s egna DM-plaketter är gjord till en kostnad av 8612:- kronor.
Beslutades att inte genomföra någon Skåne-Cup på kvällstävlingar under 2018.

§126.

SKÅNESERIEN
Program för Skåneserien inomhus under våren är utsänt till klubbarna.
Omgång 6 skjuts lördagen den 10 februari.
Seriefinalen arrangeras av Stockamöllans IF lördagen den 10 mars i Eslövshallen.
En försmak till SM inomhus i denna hall.
Fredrik Åkerman är Trelleborgs BK:s nya kontaktman i Skåneserien inomhus.
Deltagande klubbar är underrättade om detta.

§127.

SKÅNSKA REKORD
Beslutades godkänna skånska rekord enligt bilaga 1 till protokollet.
Beslutades att inte utforma någon proposition angående alla de tidigare protokollförda synpunkterna på
hanteringen av skånska rekord.
Beslutades avslå följande rekord som godkändes i protokoll nummer 5 – 2017:
HB50 Bo Persson, Skurups BK
SBF 50m/122 72 pil
595 p
170705
Beslutet grundar sig på att avståndet 50m inte längre finns för klass HB50 på denna rond.
Bo har alltså överträffat ett ”historiskt” rekord och de kan inte överträffas. Det gällande historiska
rekordet stod tyvärr kvar i rekordlistan och var inte flyttat till de historiska.

§127.

SKÅNSKA REKORD Fortsättning
Problem har funnits med att läsa och tyda rekordlistorna p.g.a. att flera rekord står kvar med
ursprunglig klassbeteckning från när de noterades. Flera av dessa klasser existerar inte idag utan har
ersatts med en ny klassbeteckning.
Beslutades att Claes Colméus ser över detta och ändrar i alla listor till de nya klassbeteckningarna även
om det inte är historiskt korrekt.

§128.

FÖRENINGSSTADGAR
Gällande stadgar från samtliga föreningar begärdes in till den 20 november.
Åtta av distriktets klubbar skickade in sina stadgar till SkBF.
Påminnelse skickades ut den 3 december och har hittills resulterat i att ytterligare två klubbar skickat in
sina stadgar.
Klubbar som återstår är Vollsjö BK, Bjäre BS och BK Unga Örnar där den sistnämnda föreningen
troligen kommer att läggas ner inom kort.
Beslutades avvakta med ytterligare påminnelse till de två återstående klubbarna.

§129.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson lämnade rapport från valberedningen inför årsstämman 2018.
Beslutades skicka ut sammanställningen på avgående funktionärer till klubbarna tillsammans med en
blankett för inlämnande av förslag till valberedningen.

§130.

SBF:s VALBEREDNING
Angående förslag till funktionärer i SBF:s styrelse så skall klubbarna senast den 15 december 2017
inkomma med förslag till Skånes BF.
Det har ännu inte inkommit några förslag från klubbarna om detta.
Sekreteraren sammanställer därefter förslagen från Skånes BF och skickar in dessa till SBF:s
valberedning senast den 15 januari 2018.

§131.

KLUBBÖVERGÅNGAR
Beslutades godkänna följande klubbövergångar gällande fr.o.m. den 1 januari 2018:
Hans Häger från BK Pantern till Kävlinge GoIF.
Anders Björk och Niels Sejbjerg från Kävlinge GoIF till BK Gripen.
My Häger från BK Pantern till Skurups BK.
Eddie Persson från Kävlinge GoIF till Skurups BK.
Beslutades godkänna följande klubbövergångar gällande fr.o.m. den 17 oktober 2017:
Sara Höglund och Agnes Serrander från Eskilstuna BS till BK Gripen.
Andreas Hein, BK Gripen, aviserade för cirka tre månader sedan om klubbövergång till
Helsingborgs BK den 1 januari 2018.
Några övergångshandlingar har fortfarande inte inkommit angående detta.

§132.

DISTRIKTSIDROTTSFORUM
Distriktsidrottsforum arrangerades den 18 november på Norra Station i Hässleholm.
Kayh Andersson skulle deltagit på detta forum men fick tyvärr akut privata förhinder att deltaga.
En skriftlig rapport är lämnad till styrelsen om vad som genomfördes på forumet.

§133.

BUTTPOOL
Pär Lindberg hade till uppgift att ta fram ett förslag om att anordna någon form av Butt-Pool i Skåne
som skulle tillhandahålla buttar till mästerskapstävlingar.
Beslutades p.g.a. alla praktiska konsekvenser som handhavandet av en buttpool innebär att inte gå
vidare med etta.

§134.

KLUBBESÖK
Magnus Carlsson, Anette Andersson och Kayh Andersson lämnade rapport från höstens klubbesök.

§135.

NY FÖRENING
En ny förening, Bromölla Bågskytteklubb, har bildats i distriktet. Antagen av RF den 29 november.
BK Unga Örnar i Bromölla kommer därmed att läggas ner.
Ordförande är Anders Mårtensson, sekreterare Emil Lyckefrid och kassör Björn Haglund.
Beslutades att anse Bromölla BK som en helt ny förening, trots kopplingen till BK Unga Örnar och att
de därmed är avgiftsbefriade till SkBF under 2018

§136.

ÅRSSTÄMMA 2018
Beslutades avhålla årsstämma tisdagen den 6 mars 2018.
Lokal för ändamålet blir preliminärt brandstationen i Lund.
Sekreteraren kontaktar Liselotte Andersson om att boka denna lokal.
Motioner till årsstämman skall vara Skånes BF tillhanda senast den 15 januari 2018.
Ledamöterna uppmanades att fundera över propositioner till årsstämman och ha dem klara till nästa
möte.
Beslutades utforma en motion till SBF:s årsstämma om att sänka sanktionsavgiften på en kvällstävling
till 200 kronor i stället för dagens 400 kronor.
Detta anses kunna ge fler tävlingar och fler tävlingsstarter.

§137.

VERKSAMHETSPLAN 2018
Sekreteraren hade gjort upp en preliminär verksamhetsplan för 2018 som diskuterades.
Tävlingsprogrammet för 2018 är klart och planen kan därmed färdigställas ur denna synpunkt.
Utöver de arrangemang som fastställts under andra punkter på mötet så beslutades att skåneserien skall
in i planen liksom idé- och debattmöte och trivselaktivitet. Någon workshop ska inte läggas in.
Sekreteraren klargör planen till nästa möte.

§138.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017
Verksamhetsberättelse för Styrelse, Utbildningsledare, Ungdomsledare och Tavel- och Fältskytteledare
skall vara sekreteraren tillhanda senast den 10 januari 2018.
Behandlas på nästa styrelsemöte.

§139.

ÅRETS SKYTT, LEDARE OCH ROOKIE 2017
Beslutades begära in förslag till dessa utmärkelser och även lägga ut begäran på hemsidan.
Förslag skall vara Skånes BF tillhanda senast den 15 januari 2018.

§140.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har beslutat
Att godkänna klubbövergång för Agnes Serrander och Sara Höglund från Eskilstuna BS
till BK Gripen
Att tillstyrka nya tävlingen Arenaspelen i Kristianstad den 23 november
Att kalla domarutbildaren Claes Colméus till dagens styrelsemöte.
Styrelsen konfirmerade dessa beslut.

§141

SKRIVELSER
Inget fanns att behandla.

§142.

ÖVRIGT
Inget fanns att behandla.

§143.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 23 januari 2018 klockan 19.00 i
Pär Lindbergs bostad i Vallåkra.

§144.

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

Hässleholm den 5 december 2017

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

Hampus Borgström
Justeringsman

SKÅNSKA REKORD godkända 171205

Bilaga 1 till protokoll nummer 7 – 2017.

DB13 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 12m 60 pil

542 p

171021

HL13 Neo Nilsson, Kristianstads BK

SBF 12m 60 pil

469 p

171021

HB50 Anders Björk, Kävlinge GoIF

SBF 25m 60 pil

538 p

171104

HB60 Bo Persson, Skurups BK

SBF 25m 60 pil

522 p

171104

DB16 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF

SBF 25m 60 pil

455 p

171104

HLE Nils-Erik Hessel, Kristianstads BK

SBF 25m 60 pil

446 p

171104

HLE Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 25m 60 pil

459 p

171104

HLE Marco Suijkerbuijk, Skurups BK

SBF 25m 60 pil

464 p

171104

HL50 Nils-Erik Hessel, Kristianstads BK

SBF 25m 60 pil

446 p

171104

HL60 Egon Persson, Kristianstads BK

SBF 25m 60 pil

459 p

171104

DLE Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 25m 60 pil

433 p

171104

DL60 Annakarin Johannesson, Skurups BK

SBF 25m 60 pil

433 p

171104

