Minnesanteckningar från NSBF:s föreningsträff 9-10/11 – 19
 Vi började med en presentationsrunda och gick igenom det praktiska

inför dessa dagar.
Ordförande berättade att alla föreningar måste ansluta sig till idrott
online innan årets slut. De ska där rapportera in alla sina medlemmar.
Detta är ett krav från Förbundet eftersom det är bara förbund anslutna
till idrott online som kommer att få bidrag från RF hädanefter.

 Valberedningen informerade att det är föreningarnas ansvar att lämna

namnförslag till valberedningen när det gäller styrelse och övriga
uppdrag. Valberedningens roll är att sammanställa och lämna förslag på
årsmötet, inte jaga runt efter namn.

 Distriktsindelnings utredning. En utredning tillsattes efter SBF:s årsmöte

2019 för att se över distriktsindelningen. En representant från varje
distrikt samt 2 från förbundsstyrelsen sitter med i gruppen. Ett förslag
ska lämnas från gruppen innan årsskiftet till förbundsstyrelsen. I
dagsläget finns två förslag. 1. Ingen ändring av gränserna. 2. Att behålla
antalet distrikt till 8 men att flytta på gränserna. Förslaget innebär att
Gotland flyttas från sydöstra till Stockholmsdistriktet. Södermanland
flyttas från Svealand till Stockholm. Västernorrland samt
Jämtland/Härjedalen flyttas från NSBF till Svealand. Förslaget
diskuterades på mötet och bland annat framfördes en oro över att det
blir för få licensierade spelare kvar i NSBF. Distriktets ordförande är
representanten i gruppen och vill ha föreningarnas synpunkter innan
den 1 december. Finns det frågor så går det bra att kontakta
ordförande.

 Utbildningshelger 2020 är 14-15 mars samt 14-15 november. Det

framkom önskemål om tränarutbildning steg 1 från några föreningar.
Dessa får föreningarna själva genomföra i samråd med SISU. Däremot
om önskemål finns kommer distriktet att genomföra domarutbildning.
När det gäller tävlingsarrangörsutbildning så står distriktet för
handledarkostnader under 2019. Från 2020 får föreningarna stå för
kostnaderna om man vill ha arrangörsutbildning.

 Svenska cupen V65 arrangeras av distriktet. Om många föreningar

anmäler lag till cupen kan distriktet använda ”överskottet” till att ge
bidrag för resekostnader till det vinnande laget i kvalet.
Det kom även ett förslag att göra ett lag DM av kvalet.
Styrelsen kommer att göra en sammanställning av distriktets tävlingar
där föreningar kan söka arrangemang. Den kommer under december att
skickas ut till alla föreningar.

 Föreningarnas frågor. Ett brev har kommit från Nyborg BS vilket lästes

upp av ordförande. Synpunkterna från föreningen är att distriktet ska
värna om V65 spelarna. Olika synpunkter kom upp bland annat
uppmanades föreningarna att söka fler sanktionstävlingar för V65
klassen. Föreningarna kan också se över olika spelformer så inte dagarna
blir så långa i V65 klassen.

En fråga från Luleå kom varför man inte fått sanktion för utetävlingar
under sommaren? Svaret från tävlingsansvarig var att det endast sökts
en tävling samt att prioritet går till de föreningar som saknar hall.
Kalix undrade om man kan ha Skyttet inomhus under DM? Svaret blev
att det är möjligt.
 Nya tävlingsbestämmelser kommer att ändras utifrån det nya

seriespelssystemet. Beslutas på nästa styrelsemöte.
Förbundsserierna kommer 2020 att förläggas i Motala och Rättvik.
Sista anmälningsdatum för distriktsserierna är 20-01-31.

 Fördelning av lokala samt propagandatävlingar fördelades under

söndagen. De lokala tävlingarna kommer att sanktioneras av Anders till
veckan. Det kommer också gå bra att söka tävlingar i efterhand på lediga
helger. För att samordna inbjudan och öppnande av tävlingsanmälan till
distriktets tävlingar bestämdes det att det ska ske 1 månad före
tävlingsstart.

 NSBF:s årsmöte fastställdes till den 7 mars 2020.
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