Minnesanteckningar från NSBF:s Bouleting 14 mars 2020.
Närvarande: 27 personer från 9 föreningar. Tid från 11.00 till 15.15 med avbrott för lunch.


Ole hälsade alla välkomna och gick igenom tidsplanen och punkterna för dagen.



Anders informerade hur förutsättningarna ser ut inför seriespelet 2020.

Div 3 veteran består av; KLX, LUL 2, NIP, NYB 1, GBC, NJV 1
Div 4 veteran södra: NOR, SKÖ, ÖBK 1, ÖBK 2, JAM
Div 4 veteran norra: PIT, LUL 3, SKL 2, BOD 2, NYB 2, GBC 2
Div 3 öppen: SKL, NIP, ÖBK, SKÖ
Spelplatserna blir första omgången i Skönsberg för div 3 veteran och öppen samt div 4
veteran södra.
Piteå för div 4 veteran norra.
Andra omgången i Östersund för div 4 veteran södra.
Luleå för div 3 veteran samt div 4 veteran norra.


Aktivitetsbidragets vara eller inte vara diskuterades i grupper.

Alla grupper var eniga i att det ska finnas kvar. Styrelsen bör titta över kriterierna för att
underlätta att söka. Några idéer; Starta cup mellan fritidsgårdar eller skolor. Nybörjarkurser.
Företagsevent. Att den förening som kan visa genom olika aktiviteter att nya medlemmar
tillkommit får 5000 kronor vid årets slut. Skapa nya föreningar till NSBF där de ”vita
fläckarna” finns.


Årsmöteshandlingarna

Synpunkter på vissa felaktigheter i handlingarna framkom. En längre diskussion blev runt det
styrelseförslag som fanns i handlingarna. Till slut enades alla att det inte var ett förslag.


Motioner

Det konstaterades att många motioner hade ungefär samma innehåll och att det blir upp till
varje delegat att följa sin övertygelse. 2 av motionerna var alla överens att stödja och det var
Föreningen Falken Petanque att V65 inte ska särbehandlas utifrån SBF:s årsmötesbeslut samt
Lidköpings Bouleklubb om stadgeändring i §2.6. När det gällde ÖBK:s motion så råder delade
meningar. De flesta tyckte att det är för dåligt utrett vilka konsekvenser en delning innebär
för distriktet.


Övrigt

DM var en fråga man ville ta upp men eftersom tiden inte räckte till tog s den punkten upp
under årsmötet istället.

