
NSBF- protokoll Nr 7/2022 fört vid styrelsemöte 221212 kl. 18.30 – 20.30 

 

Närvarande: Ole Jansson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta 

Westergaard LUL, Tomas Lundbäck KLX, Håkan Jonsson SUN samt Gun-Britt Jansson SKL. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

En ny punkt 6 infördes, TK, i övrigt godkändes dagordningen. 

 

3. Val av justerare jämte ordförande 

Majlis Israelsson valdes att justera protokollet. 
 

4. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 
 

5. Ekonomi 

Fortfarande god. Sammanställning av arvodena är gjorda. Ett utskick av 

medlemsavgifterna ska ske. 

 

6. TK 

En sammanfattning av de olika synpunkterna som flera i styrelsen framförde blev 

följande:  

Den remiss*som TK lagt fram är ofullständig och saknar en konsekvensanalys. Det 

finns inget underlag som berättar varför det blir så mycket bättre med ett event. 

Så här stora förändringar borde förankras bredare så även föreningarna får tycka till.  

Ordförande har tagit kontakt med SBF:s ordförande. Resultatet av det samtalet blev 

att ett digitalt möte sker med representanter från FS, TK samt distriktsstyrelsen på 

torsdag kväll kl. 19.00. Våra representanter blir Ole, Håkan samt Anders. *Bilaga 1. 

 

7. Årsmötet 

Eftersom flera från styrelsen är bortresta från slutet av januari till mitten av februari 

måste alla ansvariga skriva sina delar av verksamhetsberättelsen snarast. Årsmötet 

blir digitalt den 11 mars kl. 13.00.  

Beslut: Till årsmötet kommer styrelsen att lägga ett förslag till några förändringar i 

distriktets stadgar. Bilaga 2. 

 

8. Återstartsrapport 



Styrelsen måste rapportera till SBF hur vi har använt återstartsstödet som varje 

distrikt fått. Ordförande och sekreteraren får i uppdrag att skriva rapporten.  

 

9. Tävlingar 

Alla tävlingar är sanktionerade. Anders hade en fråga vem som ska tillhandahålla 

tävlingsledare under kvalet i DM Mxt? Svaret vet vi inte förrän vi sett vilka som 

anmält sig till tävlingen. Eftersom kvalet sker på 2 platser, Skönsberg och Luleå, kan 

det uppstå olika scenarier när det gäller att eventuellt slå ihop klasser eller vad 

händer om en etta eller/och tvåa inte vill delta i finalspelet i Kalix. Anders kommer att 

försöka lista upp detta i ett dokument. 

 

10. Utbildning 

Under Föreningsträffen bestämdes det att en domarutbildning ska ske den 11–12 

mars. Det finns intresserade både i syd och nord därför blir det utbildningsorter i 

Luleå och Sundsvall. En intresseanmälan skickas ut inom kort.  

Håkan berättade att det blir en tränarutbildning steg 1 under våren för 

norrlandslänen. 

Magnus och Gun-Britt är utsedda att sköta den nya hemsidan för distriktet. De har 

anmält sig till en grundkurs för att lära sig hur den nya sidan fungerar. Som distrikt 

kan vi inte söka medel från SISU men eventuellt kan vi få något bidrag därifrån.  

Beslut: Att hela eller delar av kostnaden för utbildningen betalas av distriktet. 

 

11. Nästa möte 

Blir digitalt den 16 januari 2023 kl. 18.30. 

 

12. Övriga frågor 

Britta som ingår i SBF:s valberedning påminde oss om att nominera till 

förbundsstyrelsen där en plats är vakant. 

 

13. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet                                 Justeras                             Justeras 

 

Gun-Britt Jansson Ole Jansson Majlis Israelsson 

 


