SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Protokoll fört vid årsstämma med Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 5 mars 2013
i kasern Ramsvärd, konferenslokal Schassen, på Garnisonen i Hässleholm.
§1.

ÅRSSTÄMMANS ÖPPNANDE
Ordförande Magnus Carlsson hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.

§2.

ÄRENDEN TILL §30 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmäldes följande frågor till §30 Övriga frågor:
Styrelsen: Läget angående ”Propp 12”.
Styrelsen: Verksamheter med Idrottslyft.
Styrelsen: Årsrapportering 2013.
Kristianstads BK: Seriefinal sanktionerad eller ej.

§3.

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den utsända föredragningslistan godkändes.

§4.

ÅRSSTÄMMANS BEHÖRIGA KUNGÖRANDE
Skriftlig kallelse med samtliga handlingar utsänd med e-mail 130201.
Kallelse och handlingar på hemsidan 130201.
Årsstämman förklarades vara behörigt kungjord.

§5.

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Upprop och fullmaktsgranskning företogs och följande klubbar var representerade:
BK Gripen
Lennart Andersson, Liselotte Andersson
5 röster
Helsingborgs BK
Göran Söderberg
5 röster
Hässleholms BK
Jonas Kampf, Christer Paulsson
4 röster
3 röster
Kristianstads BK
Roger Andersson,
BK Pantern
Lars-Göran Swensson, Jan Otterström
5 röster
Satserups IBF
Håkan Andersson, Ervin Herbertsson
2 röster
3 röster
Stockamöllans IF
Anders O. Jönsson, Rolf Härstedt
Trelleborgs BK
Maria Strömberg, Anders Carlsson, Jonas Andersson
3 röster
Vollsjö BK
Per-Albin Persson, Peppe Forss
1 röst
Summa
31 röster
Understruket namn innehade rösträtten. Röstlängden fastställdes till 31 röster.
Skurups BK
Kenth Persson, Sven Hjalmarsson
Ankom till stämman efter att röstlängden fastställts.

§6.

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSSTÄMMAN
Till ordförande för årsstämman valdes Magnus Carlsson, Trelleborgs BK.

§7.

VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSSTÄMMAN
Till sekreterare för årsstämman valdes Kayh Andersson, Hässleholms BK

§8.

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Till justeringsmän och rösträknare valdes Anette Andersson, Kristianstads BK och
Liselotte Andersson, BK Gripen.

5 röster

§9.

FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA
BK Pantern påtalade att samma verksamhet omnämnts i flera berättelse vilket ansågs onödigt.
I tavel-och fältskytteledarens berättelse ändras på DM jakt Lars-Göran Persson till Lars-Göran
Swensson. Ändras på DM inomhus Mathilde Persson till Mathilde Andersson. Resultat från 3DSM
saknas och skall kompletteras.
Verksamhetsberättelserna för styrelsen, tavel- och fältskytteledaren, utbildningsledaren och
ungdomsledaren godkändes av årsstämman efter dessa ändringar.

§10.

FÖREDRAGNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Förvaltningsberättelsen och bokslutet för 2012 godkändes av årsstämman.

§11.

FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSEN
Kayh Andersson föredrog revisionsberättelsen.

§12.

FRÅGAN OM STYRELSENS ANSVARSFRIHET FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET
Beslutades i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
VAL
Valen förrättades enligt följande:
A/
SDF:s och styrelsens ordförande för ett år
Omval av Magnus Carlsson, Trelleborgs BK
B/
Två styrelseledamöter för två år
Omval av Jens Rönnow, Helsingborgs BK och Anette Andersson, Kristianstads BK.
C/
En styrelsesuppleant för två år
Omval av Liselotte Andersson, BK Gripen.
D/
Revisor för ett år
Omval av Emma Larsson, Kristianstads BK
E/
Revisorsuppleant för ett år
Omval av Jimmy Hellman, Skurups BK.
F/
Utbildningsledare för ett år
Omval av Jens Rönnow, Helsingborgs BK.
G/
Ungdomsledare för ett år
Omval av Liselotte Andersson, BK Gripen.
H/
Två ledamöter i valberedningen, en för två år och en för ett år
Omval av Jimmy Hellman, Skurups BK, för två år och sammankallande
Omval av Göran Söderberg, Helsingborgs BK för ett år.
I/
Distriktsinstruktör för ett år
Omval av Jonas Andersson, Trelleborgs BK.
J/
Lotteriföreståndare för ett år
Omval av Kayh Andersson, Hässleholms BK
K/
Ombud till SBF:s årsstämma
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.
L/
Suppleant till ombud till SBF:s årsstämma
Uppdrogs åt styrelsen att utse suppleant till ombud.
M/
Ombud till Distriktsidrottsmötet
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.
N/
Suppleant till ombud till Distriktsidrottsmötet
Uppdrogs åt styrelsen att utse suppleant till ombud.
O/
Damansvarig för ett år
Omval av Anette Andersson, Kristianstads BK.
P/
IT-ansvarig för ett år
Omval av Claes Colméus, BK Gripen.
Q/
Handikapp-ansvarig för ett år
Omval av styrelsen.
R/
Ungdom under 25 år i styrelsen för ett år
Omval av Jonatan Friberg, Kristianstads BK.
S/
Sponsoransvarig för ett år
Omval av styrelsen.
T/
Seriesekreterare för ett år
Omval av Kayh Andersson, Hässleholms BK.

§13.

§14.

MOTIONER
Motion nummer 1, 2 och 3 från BK Pantern behandlas under §29 Skåneserien.
Motion nummer 6 från Stockamöllans IF behandlas under §29 Skåneserien.
Motion nummer 4 från BK Pantern angående utläggning av SkBF:s mötesprotokoll på hemsidan.
Beslutades tillstyrka motionen.
Motion nummer 5 från Skurups BK angående slopande av faktureringsavgifter på SBF:s fakturor.
Beslutades tillstyrka motionen och skicka den vidare till SBF.
Inga fler motioner var inkomna.

§15.

PROPOSITIONER
Proposition nummer 1 behandlas under §29 Skåneserien.

§16.

VERKSAMHETSPLAN 2013.
BK Pantern framförde synpunkter angående kollisioner mellan Skåneserien utomhus och
tävlingar, speciellt 3D-tävlingar. Sekreteraren gör ett försök att planera bort kollisionen med i
första hand 3D-SM.
Årsstämman beslutade därefter att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2013.

§17.

STYRELSEERSÄTTNING 2013.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§18.

MÖTESERSÄTTNING 2013.
Beslutades om höjning av mötesersättning till 700:-/styrelsemöte till förtäring under 2013.

§19.

BILERSÄTTNING 2013.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ersättning till deltagare i
landskapsmatcher.

§20.

UNGDOMSLEDAREERSÄTTNING 2013.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§21.

UTBILDNINGSLEDAREERSÄTTNING 2013.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§22.

DISTRIKTSINSTRUKTÖRSERSÄTTNING 2013.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§23.

INSTRUKTÖRS- OCH LÄGER/KURS-LEDAREERSÄTTNING 2013.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§24.

ERSÄTTNING TILL SERIESEKRETERAREN 2013.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§25.

ÅRSAVGIFTER TILL DISTRIKTET 2014.
Beslutades om oförändrad årsavgift till distriktet för 2014 på 60:-/medlem.

§26.

INTRÄDESAVGIFT TILL DISTRIKTET 2014.
Beslutades om oförändrad inträdesavgift till distriktet för 2014 på 0:- kronor.

§27.

UNGDOMSBIDRAG TILL DISTRIKTET 2014.
Beslutades om oförändrat ungdomsbidrag till distriktet för 2014 på 700:-/förening.

§28.

BUDGETFÖRSLAG 2013.
Det uppgjorda budgetförslaget för 2013 godkändes.

§29.

SKÅNESERIEN 2013-2014.
Beslutades att inbjuda till Skåneserie utomhus 2013 och Skåneserie inomhus 2013-2014.
Beslutades om oförändrad anmälningsavgift till Skåneserien på 800:- kronor per lag.
Motion nummer 1 från BK Pantern angående ändrad lagsammansättning i Skåneserien.
Beslutades avslå motionen.

§29.

SKÅNESERIEN 2013-2014. Fortsättning
Motion nummer 2 från BK Pantern angående ändrad lagsammansättning i Skåneserien.
Beslutades avslå motionen.
Motion nummer 3 från BK Pantern angående ändrad lagsammansättning i Skåneserien.
Beslutades avslå motionen.
Motion nummer 6 från Stockamöllans IF angående ändrad tävlingsform i Skåneserien utomhus.
Beslutades tillstyrka motionen med komplettering enligt proposition nummer 1.
Proposition nummer 1 angående ändrad tävlingsform i Skåneserien utomhus.
Beslutades tillstyrka propositionen
Beslutades att individuella resultat i Skåneserien skall redovisas med både ren skjutning och
tilläggspoäng för barebow - och långbågeskyttar.
Beslutades att individuella resultat i Skåneserien skall redovisas med både innertia och stortia för
compoundskyttar.

§30.

ÖVRIGA FRÅGOR
Styrelsen: Läget angående ”Propp 12”.
Liselotte Andersson informerade om läget angående ”Propp 12”.
Beslutades att i verksamhetsplanen införa ett datum för möte angående propositioner inför SBF:s
årsstämma.
Styrelsen: Årsrapportering 2013.
Diskuterades SBF:s beslut att åsidosätta stadgarna och införa årsrapportering via idrottenonline.
Mailväxlingen i samband med detta ärende har också presenterats för klubbarna.
Systemet fungerar inte tillfredsställande då klubbarnas medlemsantal blir fel i rapporten om det lagts in
eller tagits bort medlemmar efter den 31/12 2012.
Om möjligt tar sekreteraren ut klubbarnas rapporter i idrottenonline, rättar dem, och sänder in dem till
SBF enligt gällande stadgar,
Klubbarna uppmanas att anmäla alla fel som uppstår i idrottonline till SBF:s styrelse och till GS.
Styrelsen: Verksamheter med Idrottslyft.
Diskuterades tränarvalet på Ungdomens Dag och ”Gullimar”-träningarna. Önskemål fanns om en mer
barebowinriktad tränare på dessa tillställningar.
BK Pantern presenterade en inbjudan till skogsskyttekurs i Lund med start den 10 april. Inbjudan
kommer på SkBF:s hemsida inom kort.
Kristianstads BK: Seriefinal sanktionerad eller ej.
Diskuterades den senaste seriefinalen i Skurup angående sanktion eller ej.
Fastställdes att seriefinalen inte var någon sanktionerad tävling. Ansökan om tävlingssanktion hade
felaktigt sänts in till SBF av Skurups BK. Skurups BK hade uppmanats att återta ansökan. SkBF hade
påtalat för SBF att tävlingen skulle bort från tävlingsprogrammet och inte vara sanktionerad.
Allt helt utan reaktion från SBF.
Resulatlistan från seriefinalen finns presenterad på SBF:s hemsida trots att ingen skickat in den.
Fastställdes att seriefinaler fortsättningsvis skall vara osanktionerade.

§31.

UTDELNING AV REKORDDIPLOM
Diplom för 79 skånska rekord slagna under 2011 utdelades till klubbarna för
överlämning till respektive skytt.
Pris till årets bågskytteledare i Skåne 2012 utdelades till Roger Andersson, Kristianstads BK

§32.

AVSLUTNING
Ordföranden Magnus Carlsson tackade för visat intresse och avslutade årsstämman.

Justeras:

Hässleholm den 5 mars 2013.

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

Anette Andersson

Liselotte Andersson

BILAGA 1 TILL PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 120305.
MOTIONER TILL SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUNDS
ÅRSSTÄMMA 2013.
MOTION NUMMER 1, BK PANTERN NUMMER 1
(Behandlas under §29 Skåneserien)

Lagsammansättningen i Skåneserien ändras enligt följande:
Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget. I laget ska ingå en skytt från klass C, en
skytt från klass R, en skytt från klass B och en skytt från klass LB. I laget får ingå maximalt
två skyttar från klass 10-13. Givetvis får flera skyttar från alla klasser delta. Poängräkning
enligt regler som gäller för vanliga nationella tävlingar. Fyra olika skytteligor skapas: C, R, B
och LB.
Motiv: Antalet skyttar är för få i Skåne för att ha separata serier i olika klasser och det är
omöjligt att skapa ett helt rättvist handicapsystem för alla klasser. Med den föreslagna
modellen prioriteras alla klasser lika mycket (om vi antar att svårighetsgraden på 12 m för
yngre är lika som på 18 m för äldre, för samma utrustningsklass). Vidare skjuter alla klasser
sin normala nationella rond. Modellen har likheter med lagtävlingen vid internationella
mästerskap i fältskytte och är alltså i högsta grad etablerad..
Styrelsens yttrande: Avslås.
Styrelsens uppfattning är att dagens lagsammansättning fungerar bra. BK Panterns
förslag innebär troligen färre klubbar i serien då flera klubbar inte har representation i
alla skjutstilar.

MOTION NUMMER 2, BK PANTERN NUMMER 2
(om inte BK Panterns motion 1 tillstyrks)
(Behandlas under §29 Skåneserien)

Lagsammansättningen i Skåneserien ändras enligt följande:
Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget. I laget ska ingå en skytt från klass C, en
skytt från klass R, en skytt från klass B och en skytt från klass LB. I laget får ingå maximalt
två skyttar från klass 10-13. Givetvis får flera skyttar från alla klasser delta. Poängräkning
enligt regler som gäller för vanliga nationella tävlingar. Åtta olika skytteligor skapas: C 1013, C 16-60, R 10-13, R 16-60, B 10-13, B 16-60, LB 13, LB 16-21.
Motiv: Antalet skyttar är för få i Skåne för att ha separata serier i olika klasser och det är
omöjligt att skapa ett helt rättvist handicapsystem för alla klasser. Med den föreslagna
modellen prioriteras alla klasser lika mycket (om vi antar att svårighetsgraden på 12 m för
yngre är lika som på 18 m för äldre för samma utrustningsklass). Det kanske är önskvärt att
yngre har en egen skyttliga, dels för att bli mer observerade och dels för att skillnaden i
svårighetsgrad mellan 12 och 18 m kanske motiverar detta. Vidare skjuter alla klasser sin
normala nationella rond. Modellen har likheter med lagtävlingen vid internationella
mästerskap i fältskytte och är alltså i högsta grad etablerad.
Styrelsens yttrande: Avslås.
Styrelsens uppfattning är att dagens lagsammansättning fungerar bra. BK Panterns
förslag innebär troligen färre klubbar i serien då flera klubbar inte har representation i
alla skjutstilar.

MOTION NUMMER 3, BK PANTERN NUMMER 3
(om inte BK Panterns motion 1 eller 2 tillstyrks)
(Behandlas under §29 Skåneserien)

Lagsammansättningen i Skåneserien ändras enligt följande:
Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget. I laget ska ingå en skytt från klass C, en
skytt från klass R, en skytt från klass B eller LB och en skytt från valfri klass. I laget får ingå
maximalt två skyttar från klass 10-13. Givetvis får flera skyttar från alla klasser delta.
Poängräkning och skytteligor enligt nu gällande modell för skåneserien.
Motiv: Antalet skyttar är för få i Skåne för att ha separata serier i olika klasser och det är
omöjligt att skapa ett helt rättvist handicapsystem för alla klasser. Men eftersom några
klubbar kanske saknar skyttar i klasserna B eller LB mildras kravet så att det räcker med en
skytt från B eller LB, yngre eller äldre. Med den föreslagna modellen prioriteras inte alla
klasser lika mycket men klart bättre än med det nuvarande systemet.
Styrelsens yttrande: Avslås.
Styrelsens uppfattning är att dagens lagsammansättning fungerar bra. BK Panterns
förslag innebär troligen färre klubbar i serien då flera klubbar inte har representation i
alla skjutstilar.

MOTION NUMMER 4, BK PANTERN NUMMER 4
Protokoll från alla protokollförda möten inom SkBF (styrelse, idé och debatt, årsmöte) läggs
ut på hemsidan, förslagsvis under Arkiv/Dokument.
Motiv: Öka "transparensen" inom distriktet.
Styrelsens yttrande: Tillstyrkes.

MOTION NUMMER 5, SKURUPS BK
Motion för vidarebefordran till SBF:
Slopa faktureringsavgifterna – vårt förbund skall inte öka kostnaderna för t.ex. ansökan för en (1)
licens – vi skall ju få ut skyttar att tävla under pågående verksamhetsår.
Se bifogat svar från SBF.

Styrelsens yttrande: Tillstyrkes.

MOTION NUMMER 6, STOCKAMÖLLANS IF
(Behandlas under §29 Skåneserien)

Motion angående tävlingsform för Skåneserien utomhus.
Den nuvarande tävlingsformen är:
Tävlingsform:
36 pilar på 50 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HF 16-60, HC 16-60, DF 16-60, DC 16-60, HK 19-60, DK 19-60,
36 pilar på 30 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 20 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HK 16, DK 16, Långbåge, Samtliga 13-klasser.
2 x 36 pilar på 20 meter 122 cm tapet för samtliga 10-klasser
Det finns ingen tävlingsform inom WA/SBF där HK 21-60 samt DK 21-60 skjuter 50m 80cm
tapet.
Då utgångspunkten för Skåneserien är de två kortaste avstånden på WA 1440 rond föreslår vi
därför följande att gälla från och med utomhussäsongen 2013:
Tävlingsform:
36 pilar på 50 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HF 16-60, HC 16-60, DF 16-60, DC 16-60,
36 pilar på 40 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HK 21-60, DK 21-60,
36 pilar på 30 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 20 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HK 16, DK 16, Långbåge, Samtliga 13-klasser.
2 x 36 pilar på 20 meter 122 cm tapet för samtliga 10-klasser

Styrelsens yttrande: Tillstyrkes med tillägg enligt proposition nummer 1.

Proposition nummer 1 till årsstämma med SkBF 2013
(Behandlas under §29 Skåneserien)

Angående tävlingsform för Skåneserien utomhus.
Den nuvarande tävlingsformen är:
Tävlingsform:
36 pilar på 50 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HF 16-60, HC 16-60, DF 16-60, DC 16-60, HK 19-60, DK 19-60,
36 pilar på 30 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 20 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HK 16, DK 16, Långbåge, Samtliga 13-klasser.
2 x 36 pilar på 20 meter 122 cm tapet för samtliga 10-klasser
Det finns ingen tävlingsform inom WA/SBF där HB 21-60 samt DB 21-60 skjuter 50m 80cm
tapet.
Det finns inte heller någon tävlingsform där klasserna DR16, DR50, DC16, DC50, DR60,
HR60, DC60 och HC60 skjuter 50m 80cm tapet.
Då utgångspunkten för Skåneserien är de två kortaste avstånden på WA 1440 rond föreslår vi
därför följande att gälla från och med utomhussäsongen 2013:
Tävlingsform:
36 pilar på 50 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HR 16-50, HC 16-50, DF 21, DC 21,
36 pilar på 40 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HB 21-60, DB 21-60, DR16, DR50, DC16, DC50, DR60, HR60,
DC60 och HC60.
36 pilar på 30 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 20 meter 80 cm tapet för
följande klasser: HB 16, DB 16, Långbåge, Samtliga 13-klasser.
2 x 36 pilar på 20 meter 122 cm tapet för samtliga 10-klasser
KOMPLETTERING AV MOTION FRÅN STOCKAMÖLLANS IF MED SAMMA
MOTIVERING.

