SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Protokoll fört vid årsstämma med Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 1 mars 2016
på Brandstationen i Lund.
§1.

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

§2.

ÄRENDEN TILL §30 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga ärenden/frågor anmäldes till §30 Övriga frågor:

§3.

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den utsända föredragningslistan godkändes.

§4.

ÅRSSTÄMMANS BEHÖRIGA KUNGÖRANDE
Kallelse via mail till klubbarna och utlagd på hemsidan 160124.
Alla handlingar till stämman via mail till klubbarna 160209 och utlagda på hemsidan 160210.
Årsstämman förklarades vara behörigt kungjord.

§5.

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Upprop och fullmaktsgranskning företogs och följande klubbar var representerade:
BK Gripen
Maria Andersson
5 röster
Helsingborgs BK
Göran Söderberg, Hampus Borgström
5 röster
Hässleholms BK
Jonas Kampf, Christer Paulsson
4 röster
Kristianstads BK
Roger Andersson
5 röster
Kävlinge GoIF
Helena Lange, Matthias Kallenberg, Johnny Kallenberg
5 röster
Anders Björk
BK Pantern
Jan Otterström, Per Eggefjäll
5 röster
5 röster
Skurups BK
Ann Lundberg, Richard Adcock
Stockamöllans IF
Mattias Hall, Lars Fredriksson
5 röster
Trelleborgs BK
Jonas Andersson, Anders Carlsson
5 röster
1 röst
Vollsjö BK
Per-Albin Persson, Peppe Forss
Summa
45 röster
Understruket namn innehade rösträtten. Röstlängden fastställdes till 45 röster.

§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 Ann Lundberg och Richard Adcock, Skurups BK

§9.

FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Utbildningsledarens verksamhetsberättelse godkändes.
I verksamhetsberättelsen för tavel- och fältskytteledaren skall följande ändringar göras:
Jonas Andersson belade 17:e plats på VM
Skyttar i 10-klass och 21-klass skall inte bokföras som segrare vid mästerskap.
Skyttar som har deltagit ensamma i sin klass skall ej bokföras som segrare vid mästerskap

§9.

FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA Fortsättning
Klubbtillhörighet på ett par skyttar skall rättas.
Ungdomsledaren presenterade en ny upplaga av verksamhetsberättelsen.
Skyttar i 10-klass på mästerskap var bokförda som att de deltagit, inte placerat sig.
I verksamhetsberättelsen för ungdomsledaren skall följande ändringar göras:
Skyttar som har deltagit ensamma i sin klass skall ej bokföras som segrare vid mästerskap.
Efter dessa ändringar godkändes verksamhetsberättelserna för ungdomsledare och
tavel- och fältskytteledare.

§10.

FÖREDRAGNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Förvaltningsberättelsen och bokslutet för 2015 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 Kayh Andersson, Hässleholms BK, och Pär Lindberg, Helsingborgs BK.
C/
En styrelsesuppleant för två år
Omval av Roger Andersson, Kristianstads BK.
D/
Revisor för ett år
Omval av Emma Larsson, Kristianstads BK
E/
Revisorsuppleant för ett år
Nyval Anders Carlsson, Trelleborgs BK.
F/
Utbildningsledare för ett år
Omval av Matts Borgström, 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 Roger Andersson, Kristianstads BK, på två år.
Omval av Christer Paulsson, Hässleholms BK, på ett år.
Roger Andersson utsågs till sammankallande.
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/
IT-ansvarig för ett år
Omval av Claes Colméus, BK Gripen.
P/
Handikapp-ansvarig för ett år
Omval av styrelsen.
Q/
Ungdom under 25 år i styrelsen för ett år
Omval av Hampus Borgström, Helsingborgs BK.
R/
Sponsoransvarig för ett år
Omval av styrelsen.
S/
Seriesekreterare för ett år
Omval av Kayh Andersson, Hässleholms BK.

§13.

§14.

MOTIONER
Motion med tre yrkanden från Richard Adcock, med stöd av Skurups BK, behandlas under
§29 Skåneserien.

§15.

PROPOSITIONER
Proposition nummer 1 behandlas under §29 Skåneserien.

§16.

VERKSAMHETSPLAN 2016.
Föreläsningen med Jonas Andersson flyttas från 17/4 till annat datum.
Tränarträff med Gullimar Åkerlund kommer att läggas in i verksamhetsplanen när datum blir
fastställt.
Oklarheter råder angående datum för ungdomsutbytet med Region Öst i Danmark.
Årsstämman beslutade därefter att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2016.

§17.

STYRELSEERSÄTTNING 2016.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§18.

MÖTESERSÄTTNING 2016.
Beslutades om oförändrad mötesersättning till 700:-/styrelsemöte till förtäring under 2016.

§19.

BILERSÄTTNING 2016.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ersättning till deltagare i
landskapsmatcher.

§20.

UNGDOMSLEDAREERSÄTTNING 2016.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§21.

UTBILDNINGSLEDAREERSÄTTNING 2016.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§22.

DISTRIKTSINSTRUKTÖRSERSÄTTNING 2016.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§23.

INSTRUKTÖRS- OCH LÄGER/KURS-LEDAREERSÄTTNING 2016.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§24.

ERSÄTTNING TILL SERIESEKRETERAREN 2016.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§25.

ÅRSAVGIFTER TILL DISTRIKTET 2017.
Beslutades om oförändrad årsavgift till distriktet för 2017 på 60:-/medlem.

§26.

INTRÄDESAVGIFT TILL DISTRIKTET 2017.
Beslutades om oförändrad inträdesavgift till distriktet för 2017 på 0:- kronor.

§27.

UNGDOMSBIDRAG TILL DISTRIKTET 2017.
Beslutades om oförändrat ungdomsbidrag till distriktet för 2017 på 700:-/förening.

§28.

BUDGETFÖRSLAG 2016.
Det uppgjorda budgetförslaget för 2016 godkändes.

§29.

SKÅNESERIEN 2015-2016.
Beslutades att inbjuda till Skåneserie utomhus 2016 och Skåneserie inomhus 2016-2017.
Beslutades om oförändrad anmälningsavgift till Skåneserien på 800:- kronor per lag.
Motion nummer 1 från Richard Adcock, med stöd av Skurups BK., gällande Skåneserien inomhus:
Angående reserverad plats i laget för en 12-metersskytt
Angående ny uppräkningstabell för C50 och C60 alternativt ny uppräkningstabell för endast C60.
Proposition från styrelsen om återgång till tidigare bestämmelser för Skåneserien inomhus d.v.s.
slopande av omräkningstabellerna.
Modellen med sex skytteligor i stället för fem ska dock finnas kvar även i fortsättningen

§29.

SKÅNESERIEN 2015-2016. Fortsättning
Motionen och propositionen diskuterades.
Votering genomfördes där propositionen var det ena förslaget och det andra förslaget utgjordes av att
behålla gällande bestämmelser även 2016-2017 kompletterade med förslagen i Richard Adcocks
motion.
Voteringen gav resultatet 30 röster för propositionen, om återgång till reglerna som gällde för
Skåneserien inomhus 2014-2015, och 10 röster för att fortsätta med de regler som gällde 2015-2016
kompletterade med Richard Adcocks tilläggsförslag.
Kävlinge GoIF lade ner sina 5 röster.
Motionen och propositionen bifogas protokollet som bilaga 1.

§30.

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga ärenden/frågor fanns att behandla.

§31.

UTDELNING AV REKORDDIPLOM
Diplom för 141 skånska rekord slagna under 2015 utdelades till klubbarna för
överlämning till respektive skytt.

§32.

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

Justeras:

Lund den 1 mars 2016.

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

Ann Lundberg

Richard Adcock

BILAGA 1 TILL PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 160301.
Motion till Årsstämman – Skånes Bågskytteförbund – 2016
Skurup 2016‐01‐14

Justering av regler för Skåneserien.
Bakgrund
Vid årsstämman 2015 beslutades att helt acceptera förslaget om uppräkning för skyttar i klasserna
Recurve, Barebow & Longbow under Skåneserien och därmed helt slopa de tidigare reglerna om
uppräkning av ojämna poäng samt begränsning av antalet skyttar i compound‐klassen etc.
Utvärdering
Den nya uppräkningen har definitivt jämnat ut matcherna mellan klubbarna som nu enbart skiljer ett
fåtal poäng. Något som givetvis gynnar lagkänslan då man slipper bli besegrade med 100 poäng eller
mer som var fallet tidigare i vissa matcher.
Däremot har den nya poänguppräkningen skapat två nya problem.
Problem 1 – 12m skyttar
Det gamla poängsystemet gav klubbar med duktiga 12m‐skyttar en fördel…därmed var dessa
regelmässigt begränsade till antalet i laget.
Det nya systemet räknar upp resultatet för 12m‐skyttar så mycket att de hamnar på samma poäng
som 18m‐skyttar. Därmed behöver klubbar inte aktivt rekrytera 12m‐skyttar till sina matcher då
dessa inte medför något ur en ren fördelsmässig synvinkel. En ganska dyster utveckling i min mening
då vi ju vill ha fler ungdomar som utövar sporten.
Ett sätt att lösa detta är att reservera en plats per lag till en 12m‐skytt. Därmed skulle klubbarna
tvingas tänka om en smula när de rekryterar skyttar till matcherna.
Yrkande: Jag yrkar på att det fr.o.m. Skåneserien inomhus 2016 reserveras en plats (av fyra) i laget
för en 12m‐skytt.
Problem 2 – Compoundskyttar
Sedan det nya poängsystemet infördes har en grupp av skyttar missgynnats enormt. Skyttar i
Compound 50 & 60‐klass har helt hamnat utanför systemet.
World Archery Federatoin tillåter inte Seniorskyttar att tävla i klasserna Oldboys eller Veteran. (50 &
60‐klassen). Av någon anledning har Skånes Bågskytteförbund valt att bortse från denna regel i just
Compound‐gruppen.
Med aktuellt poängsystem jämförs en Elitskytt med en Veteranskytt på 70 år. Något de flesta nog kan
hålla med om är smått snedvridet.
Jag eftersöker en uppräkningstabell för skyttar i Compound Oldboys och Compound Veteranklassen
för att vi inte ska frysa ute en stor del av våra medlemmar.
Då jag ej besitter den algoritm som användes för att ta fram de tidigare uppräkningstabellerna kan
jag dessvärre inte presentera en sådan tabell i denna motion.
Yrkande #1: En ny uppräkningstabell skall tas fram för 50 & 60 klass Compound.
Ev yrkande #2: En ny uppräkningstabell skall tas fram för enbart 60‐klass Compound
Richard

PROPOSITION NUMMER 1
Tävlingsformen i Skåneserien inomhus har under 2015-2016 varit följande:
3. Tävlingsform:
Klass LB10, B10 och R10: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk.
Klass C10: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk med innertia.
Klass B13 och R13: 2x30 pilar på 12 meter/40 cm duk.
Klass C13: 2x30 pilar på 12 meter/40 cm duk med innertia.
Klass LB13: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk Två skyttar per tapet.
Klass LB 16-60: 2x30 pilar på 18 meter/60 cm duk Två skyttar per tapet.
Klass B16-60 och R16-60: 2x30 pilar på 18 meter/40 cm duk.
Klass C16-60: 2x30 pilar på 18 meter/40 cm duk med innertia.
ALLA KLASSER HAR POÄNGBERÄKNING ENLIGT TRÄFF I TAPETEN,
FAKTISKA POÄNG FRÅN 10 TILL 1.
INGET UNDANTAG FINNS FÖR KLASS B OCH LB.
I LAGRESULTATEN RÄKNAS OMRÄKNADE RESULTAT ENLIGT
BIFOGADE TABELLER NUMMER 1 OCH 2.
Uppvärmningsskjutning 2x4 minuter före matchens början.
Tidsbegränsning 2 minuter per trepilsserie skall tillämpas.
5.
Laget är onominerat och de fyra högsta omräknade resultaten, enligt bifogade
tabeller nummer 1 och 2, räknas i laget.
Ingen maximering finns för antal skyttar från viss klass.
Föreslås att tävlingsformen ändras till följande som gällde under 2014-2015:
3. Tävlingsform:
Klass B10 och R10: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk.
Klass C10: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk med innertia.
Klass B13 och R13: 2x30 pilar på 12 meter/40 cm duk.
Klass C13: 2x30 pilar på 12 meter/40 cm duk med innertia.
Klass LB13: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk Två skyttar per tapet.
Klass LB 16-60: 2x30 pilar på 18 meter/60 cm duk Två skyttar per tapet.
Klass B16-60 och R16-60: 2x30 pilar på 18 meter/40 cm duk.
Klass C16-60: 2x30 pilar på 18 meter/40 cm duk med innertia.
ALLA KLASSER LÅNGBÅGE OCH ALLA KLASSER B HAR FÖLJANDE
POÄNGBERÄKNING:
Gula = 10 p, Röda = 8 p, Blåa = 6 p, Svarta = 4 p, Vita = 2 p.
Uppvärmningsskjutning 2x4 minuter före matchens början. Gäller även vid
seriefinal.
Tidsbegränsning 2 minuter per trepilsserie skall tillämpas.
5. Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget.
I laget får ingå maximalt två skyttar från klass 10-13, maximalt två skyttar från
klass C 16-60 och maximalt två compoundskyttar oavsett klass.
Motivering:
Stort missnöje råder bland skyttar p.g.a. det under 2015-2016 använda systemet med
omräkningstabeller.
Antalet skytteligor i inomhusserien skall även fortsättningsvis vara sex stycken enligt medan.
19. Serien skall omfatta sex skytteligor enligt följande:
Klass C 10-13, Klass R 10-13, Klass B+LB 10-13, Klass B+LB 16-60, Klass R 16-60
och Klass C 16-60.

