SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Protokoll fört vid årsstämma med Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 4 mars 2014
på Brandstationen i Lund.
§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:
Helsingborgs BK: JSM i jakt, fält och tavla 2015.
Jimmy Hellman: Anhållan om godkännande av avflyttning från Skåne.
Kayh Andersson: DM-plaketter utdelning.

§3.

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den utsända föredragningslistan godkändes.

§4.

ÅRSSTÄMMANS BEHÖRIGA KUNGÖRANDE
Skriftlig kallelse med alla handlingar utom verksamhetsberättelserna för ungdomsledare och tavel- och
fältskytteledare utsänd med e-mail 140204.
Kallelse och handlingar enligt ovan på hemsidan 140204.
Verksamhetsberättelse för ungdomsledaren utsänd med e-mail 140225.
Verksamhetsberättelse för tavel- och fältskytteledaren utsänd med e-mail 140303.
Årsstämman förklarades vara behörigt kungjord.

§5.

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Upprop och fullmaktsgranskning företogs och följande klubbar var representerade:
BK Gripen
Jimmie Johansson
5 röster
5 röster
Helsingborgs BK
Göran Söderberg, Lars Tallberg, Matts Borgström
Hässleholms BK
Jonas Kampf,
4 röster
Kristianstads BK
Roger Andersson,
4 röster
5 röster
BK Pantern
Jan Otterström
Satserups IBF
Håkan Andersson, Ervin Herbertsson
2 röster
Skurups BK
Tomas Strindin, Richard Adcock
5 röster
Trelleborgs BK
Anders Carlsson, Jonas Andersson
3 röster
1 röst
Vollsjö BK
Peppe Forss, Per-Albin Persson
Summa
34 röster
Understruket namn innehade rösträtten. Röstlängden fastställdes till 34 röster.
Nya föreningen Kävlinge GoIF var också representerade på stämman med 3 medlemmar dock utan
rösträtt som ny förening.

§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 Håkan Andersson, Satserups IBF, och
Liselotte Andersson, BK Gripen.

§9.

FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA
I tavel-och fältskytteledarens berättelse görs följande ändringar:
Vid DM inomhus tillförs HC13 Moa Andersson. Vid DM fält ändras klass på Moa Andersson till
HC13. Vid GM tavla ändras klass på Linus Strömberg till HC16 och ändras klass på Moa Andersson
till HC13.
Verksamhetsberättelserna för styrelsen, tavel- och fältskytteledaren, utbildningsledaren och
ungdomsledaren godkändes av årsstämman efter dessa ändringar.

§10.

FÖREDRAGNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Förvaltningsberättelsen och bokslutet för 2013 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.

§13.

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
Nyval av Matts Borgström, Helsingborgs BK.
D/
Revisor för ett år
Omval av Emma Larsson, Kristianstads BK
E/
Revisorsuppleant för ett år
Nyval av Jan Otterström, BK Pantern.
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
Uppdrogs åt styrelsen att ansvara för valberedningsarbetet.
I/
En ledamot i valberedningen för ett år. Fyllnadsval efter Jimmy Hellman.
Uppdrogs åt styrelsen att ansvara för valberedningsarbetet.
J/
Distriktsinstruktör för ett år
Omval av Jonas Andersson, Trelleborgs BK.
K/
Lotteriföreståndare för ett år
Omval av Kayh Andersson, Hässleholms BK
L/
Ombud till SBF:s årsstämma
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.
M/
Suppleant till ombud till SBF:s årsstämma
Uppdrogs åt styrelsen att utse suppleant till ombud.
N/
Ombud till Distriktsidrottsmötet
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.
O/
Suppleant till ombud till Distriktsidrottsmötet
Uppdrogs åt styrelsen att utse suppleant till ombud.
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
Nyval av Hampus Borgström, Helsingborgs BK.
S/
Sponsoransvarig för ett år
Omval av styrelsen.
T/
Seriesekreterare för ett år
Omval av Kayh Andersson, Hässleholms BK.

§14.

MOTIONER
Motion nummer 1 och 2 från BK Pantern behandlas under §29 Skåneserien.

§15.

PROPOSITIONER
Inga propositioner fanns att behandla.

§16.

VERKSAMHETSPLAN 2014.
Domarekurserna den 5-6 april utgår ur planen. Kan eventuellt bli aktuellt under maj månad.
Propositionsmötet den 15 april omfattar även motioner.
Träningshelgen med Gullimar Åkerlund kommer att läggas in i verksamhetsplanen under
utomhussäsongen.
Årsstämman beslutade därefter att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2014.

§17.

STYRELSEERSÄTTNING 2014.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§18.

MÖTESERSÄTTNING 2014.
Beslutades om oförändrad mötesersättning till 700:-/styrelsemöte till förtäring under 2014.

§19.

BILERSÄTTNING 2014.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ersättning till deltagare i
landskapsmatcher.

§20.

UNGDOMSLEDAREERSÄTTNING 2014.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§21.

UTBILDNINGSLEDAREERSÄTTNING 2014.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§22.

DISTRIKTSINSTRUKTÖRSERSÄTTNING 2014.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§23.

INSTRUKTÖRS- OCH LÄGER/KURS-LEDAREERSÄTTNING 2014.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§24.

ERSÄTTNING TILL SERIESEKRETERAREN 2014.
Beslutades om oförändrad bilersättning på 18:-/mil. Ingen ytterligare ersättning utgår.

§25.

ÅRSAVGIFTER TILL DISTRIKTET 2015.
Beslutades om oförändrad årsavgift till distriktet för 2015 på 60:-/medlem.

§26.

INTRÄDESAVGIFT TILL DISTRIKTET 2015.
Beslutades om oförändrad inträdesavgift till distriktet för 2015 på 0:- kronor.

§27.

UNGDOMSBIDRAG TILL DISTRIKTET 2015.
Beslutades om oförändrat ungdomsbidrag till distriktet för 2015 på 700:-/förening.

§28.

BUDGETFÖRSLAG 2014.
Det uppgjorda budgetförslaget för 2014 godkändes.

§29.

SKÅNESERIEN 2014-2015.
Beslutades att inbjuda till Skåneserie utomhus 2014 och Skåneserie inomhus 2014-2015.
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.
Motion nummer 2 från BK Pantern angående ändrad lagsammansättning i Skåneserien.
Beslutades avslå motionen.
Seriesekreteraren gjorde en genomgång av de i verksamhetsplanen inlagda skjutomgångarna i
Skåneserien utomhus 2014.

§29.

SKÅNESERIEN 2014-2015. Fortsättning
Beslutades att anmälningsblanketten till Skåneserien utomhus skall omfatta frågeställningar om
kvällsmatcher, trelagsmöten o.s.v. och att seriefinalen skall ligga söndagen den 22 juni enligt
verksamhetsplan då augusti ej kan användas för serien och skjutning i september-oktober ej är önskvärt.

§30.

ÖVRIGA FRÅGOR
Helsingborgs BK: JSM i jakt, fält och tavla 2015.
Helsingborgs BK hade fått förfrågan från Helsingborgs Stad/Kommun om att arrangera detta
mästerskap.
VM arrangeras i Köpenhamn den 26 juli och BK Gripen hade fått förfrågan om arrangemang av
Swedish Open i anslutning till VM
Frågorna diskuterades och någon form av samarbete mellan klubbarna kan eventuellt komma till stånd.
Jimmy Hellman: Avflyttning från Skåne.
Jimmy och Ulrika Hellman kommer att flytta norrut under 2014, Norrköping/Finspång, för att komma
närnare sina barnbarn
Avflyttningen godkändes av stämman.
Kayh Andersson: Utdelning av DM-plaketter.
Reglerna för utdelning av DM-plaketter, som finns i DM-sanktionen från Skånes BF, skall ovillkorligen
följas. Vill arrangören dela ut priser till skyttar utöver bestämmelserna så ska de ordna egna priser för
detta och inte använda DM-plaketter.

§31.

UTDELNING AV REKORDDIPLOM
Diplom för 113 skånska rekord slagna under 2013 utdelades till klubbarna för
överlämning till respektive skytt.

§32.

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

Justeras:

Lund den 4 mars 2014.

Magnus Carlsson
Ordförande

Kayh Andersson
Sekreterare

Håkan Andersson

Liselotte Andersson

BILAGA 1 TILL PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 140304.
MOTIONER TILL SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUNDS
ÅRSSTÄMMA 2014.
MOTION NUMMER 1, BK PANTERN NUMMER 1
(Behandlas under §29 Skåneserien)

Lagsammansättningen i Skåneserien ändras enligt följande. I laget ska ingå:
a. En skytt från klass B eller LB (den med högst poäng)
b. En skytt från klass R, B eller LB (den med högst poäng, som inte ingår enligt punkt a)
c. En skytt från klass C, R, B eller LB (den med högst poäng, som inte ingår enligt punkt
a och b)
I laget får ingå maximalt två skyttar från klass 10-13 men givetvis får fler skyttar från alla
klasser delta. Poängräkning enligt nu gällande modell för Skåneserien. Sex olika skytteligor
skapas: C för äldre (16-60), C för yngre (10-13), R för äldre, R för yngre, B + LB för äldre
samt B + LB för yngre.
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 handikapp-system för alla klasser. Med den föreslagna
modellen prioriteras alla klasser nästan lika mycket (om vi antar att B och LB har samma
svårighetsgrad samt att yngre och äldre har samma svårighetsgrad) samtidigt som viss hänsyn
tas till klassernas olika förutsättningar. Därför bör även de yngres skytteligor delas upp.
Styrelsens yttrande: Avslås.
Styrelsens uppfattning är att dagens lagsammansättning fungerar bra.

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

Lagsammansättningen i Skåneserien ändras enligt följande. I laget ska ingå:
a. En skytt från klass B eller LB (den med högst poäng)
b. En skytt från klass R, B eller LB (den med högst poäng, som inte ingår enligt punkt a)
c. Två skyttar från klass C, R, B eller LB (de med högst poäng, som inte ingår enligt
punkt a och b)
I laget får ingå maximalt två skyttar från klass 10-13 men givetvis får fler skyttar från alla
klasser delta. Poängräkning enligt nu gällande modell för Skåneserien. Sex olika skytteligor
skapas: C för äldre (16-60), C för yngre (10-13), R för äldre, R för yngre, B + LB för äldre
samt B + LB för yngre.
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 handikapp-system för alla klasser. Med den föreslagna
modellen prioriteras alla klasser bättre än med det nuvarande systemet (om vi antar att B och
LB har samma svårighetsgrad samt att yngre och äldre har samma svårighetsgrad) samtidigt
som viss hänsyn tas till klassernas olika förutsättningar. Därför bör även de yngres skytteligor
delas upp.
Styrelsens yttrande: Avslås.
Styrelsens uppfattning är att dagens lagsammansättning fungerar bra.

