SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Nummer 8 2016
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund torsdagen den 8 december 2016
i Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad.
Närvarande: Magnus Carlsson(Fr.o.m. §131), Kayh Andersson, Anette Andersson, Roger Andersson
och Hampus Borgström(Fr.o.m. §131).
Frånvarande: Pär Lindberg, Matts Borgström och Liselotte Andersson.
§127.

MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Anette Andersson välkomnade och öppnade mötet.

§128.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Den uppgjorda dagordningen godkändes.

§129.

PROTOKOLLJUSTERING
Protokoll nummer 7 – 2016 justerades i det skick de tillsänts klubbarna.

§130.

EKONOMI
Kassören presenterade ekonomin för perioden sedan förra styrelsemötet.
Förbundets ekonomiska ställning var följande:
Kassa 6474:11, Plusgiro 29088:15, Bank 45868:10.
Summa tillgångar 81430:36 varav 7001:10 är avsatt i ungdomsfonden och 7240:00 är avsatt i
utbildningsfonden.
Kassören redogjorde för kommande utgifter under resterande del av året.
Ny dator och bildskärm samt datorprogram inköpt till sekreteraren till en kostnad av 7479:- kronor.
Ny skrivare kommer också att köpas in.
SDF-bidraget från Skåneidrotten kommer att minska till 10000:-kronor under 2017 från att ha varit
15000:- kronor 2016 och 20000:- kronor 2015.
Rapporten godkändes.

§131.

UTBILDNINGSFRÅGOR
Seminarium och träning med Gullimar Åkerlund som utbildare genomfördes den 19-20 november på
BK Gripens anläggning i Limhamn. Deltagarantalet stannade tyvärr vid endast 12 stycken intresserade.
Arrangemanget bekostas helt av medel från idrottslyftet.
Diskuterades olika anledningar till varför arrangemanget endast samlade 12 deltagare och vad som kan
göras bättre vid framtida arrangemang av denna typ.
Tränarutbildning steg 2 kommer eventuellt att genomföras under 2017. Något kursmaterial har ännu
inte kommit från SBF då det konstaterats att det måste göras ett nytt material som tidigast kan
framställas under jullovet.
I verksamhetsplanen för 2017 inplaneras tränarutbildning steg 1 och steg 2, domarutbildning och
seminarium med Gullimar Åkerlund. Eventuellt också en Ianseo-utbildning.
Beslutades gå ut med förfrågan till klubbarna om det finns något önskemål om någon viss utbildning
som kan genomföras i distriktet.
Antalet SISU-timmar i lärgrupper i Skånes BF:s regi stannade vid 231 timmar under 2016.
Sekreteraren redovisar detta till SISU.

§132.

UNGDOMSFRÅGOR
Den under hösten inställda Ungdomens Dag är inplanerad den 4 februari 2017. Ansvarig för detta
arrangemang är ungdomsledaren Liselotte Andersson.
Idrottslyft är ansökt och beviljat för detta arrangemang på 6000:- kronor.

§132.

UNGDOMSFRÅGOR Fortsättning.
I verksamhetsplanen för 2017 inplaneras därmed tre stycken Ungdomens Dag.
Beslutades gå ut med förfrågan till klubbarna om det finns något önskemål om någon viss
ungdomsaktivitet som kan genomföras i distriktet.
Vid SBF-läger på Bosön den 29-31 oktober deltog följande skånska ungdomar:
Moa Andersson, Marcus Arlefur-Wällstedt, Hampus Borgström, Robin Hedenvang, Linus Strömberg
och Sara Strandqvist. På ledarsidan representerades vi av Magnus Carlsson och Matts Borgström.

§133 .

TAVEL- OCH FÄLTSKYTTEFRÅGOR
Följande klubbar står i tur att arrangera DM under 2017:
Tavla inomhus: Trelleborgs BK. Arrangeras lördagen den 25 februari.
Tävlingsprogram för januari-mars är klart så denna datum ligger fast.
Tavla utomhus: Vollsjö BK. Preliminärt förslag från SkBF är den 28 maj men vi avvaktar
tävlingsprogrammet för 2017.
Skogen: Hässleholms BK. Arrangeras i fältskytte, 24 mål märkt fält, inlagt i tävlingen Björkerödsfälten
som arrangeras söndagen den 13 augusti.
Datum för DM fastställes när tävlingsprogrammet för 2017 är färdigställt. Ett preliminärt program finns
just nu att arbeta med.
Beslutades gå ut med förfrågan till klubbarna om att arrangera DM i jakt och DM i 3D under 2016.
Ett antal diplom för svenska rekord har kommit med posten till SkBF. Beslutades dela ut dessa till
klubbarna vid årsstämman 2017.

§134.

SKÅNESERIEN
Programmet för Skåneserien inomhus del 2 är klart och utskickat.
Omgång 6 skjuts lördagen den 11 februari och seriefinalen arrangeras av Stockamöllans IF
lördagen den 18 mars.
Enligt det preliminära tävlingsprogrammet för 2017 så kommer skåneserien utomhus inte att kunna
skjutas någonting under juni och juli månader. Serien kommer att inplaneras under april-maj och
augusti-september.

§135.

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

§136.

VALBEREDNINGEN
Roger Andersson rapporterade om läget i valberedningen inför årsstämman 2017.

§137.

SBF:s VALBEREDNING
Angående förslag till funktionärer i SBF:s styrelse så skall klubbarna senast den 1 december eller senast
den 1 januari, beroende var på blanketten man läser, inkomma med förslag till Skånes BF.
Det har ännu inte inkommit några förslag från klubbarna om detta.
Beslutades avvakta det senare datumet den 1 januari.
Sekreteraren sammanställer därefter förslagen från Skånes BF och skickar in dessa till SBF:s
valberedning.

§138.

ÅRSSTÄMMA 2017
Beslutades avhålla årsstämma tisdagen den 7 mars 2017.
Lokal för ändamålet blir preliminärt brandstationen i Lund.
Uppdrogs åt Liselotte Andersson att boka denna lokal.
Motioner till årsstämman skall vara Skånes BF tillhanda senast den 15 januari 2017.

§139.

VERKSAMHETSPLAN 2017
Sekreteraren hade gjort upp en preliminär verksamhetsplan för 2017 som diskuterades.
Tävlingsprogrammet för 2017 avvaktas innan planen färdigställs.
Vi inväntar också eventuella förslag från klubbarna på aktiviteter att lägga in i planen.

§140.

VERKSAMETSBERÄTTELSER 2016
Verksamhetsberättelse för Styrelse, Utbildningsledare, Ungdomsledare och Tavel- och Fältskytteledare
Skall vara sekreteraren tillhanda senast den 10 januari 2017.
Behandlas på nästa styrelsemöte.

§141.

ÅRETS SKYTT, LEDARE OCH ROOKIE 2016
Begäran om att skicka in förslag till dessa utmärkelser har gått ut till klubbarna och lagts på hemsidan.
Förslag skall vara Skånes BF tillhanda senast den 15 januari 2017.

§142.

AU-BESLUT
Arbetsutskottet har under perioden sedan förra mötet inte haft några ärenden att behandla.

§143.

SKRIVELSER
Sekreteraren redogjorde för skrivelserna där inget fanns att besluta om.

§144.

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

§145.

ÖVRIGT
Meddelades att det under 2017 kommer att påbörjas en digitalisering av Skånes BF:s arkiv.

§146.

NÄSTA MÖTE
Beslutades avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 25 januari 2017 klockan 19.00
i Liselotte Anderssons bostad i Limhamn.

§147.

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

Kristianstad den 8 december 2016.
Justeras:

Anette Andersson
Vice ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

SKÅNSKA REKORD godkända 161208

Bilaga 1 till protokoll nummer 8 – 2016.

DB16 Jasmine Eliasson, Skurups BK

SBF 25m

373 p

161105

DB50 Sofia Bergström, Skurups BK

SBF 25m

374 p

161105

HL60 Sven Hjalmarsson, Skurups BK

SBF 25m

263 p

161105

DLE Linda Adcock, Skurups BK

SBF 25m

271 p

161105

DL16 Maja Rönér, Helsingborgs BK

SBF 25m

305 p

161105

577 p

161105

149 p

161203 Tang.

HC16 Marcus Arlefur Wällstedt, Helsingborgs BK

HCE Lars Fredriksson, Stockamöllans IF

WA 25m

WA 18m final 15 pilar

