Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 11/10
Datum: 2010-09-22
Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson,Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe
Rosenholm och Magnus Sandberg.
Frånvarande: Annikki Nilsson.
Telefonmöte över Skype: 2010-09-22 (20.30-23.00)
§
Ämne
Verkställs av
§110 Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Magnus öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
§111

Val av Ordförande för mötet.
Till Ordförande för mötet valdes Mats.

§112

Val av Sekreterare för mötet.
Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

§113

§114

Val av Justerare att tillsammans med
Ordförande justera protokollet.
Till Justerare att tillsammans med Ordförande
justera protokollet valdes Owe och Ragnar.
Föregående protokoll.
Under styrelsemötet fr 2010-09-01 gicks inte
protokollet fr 2010-08-22 igenom då fokus på mötet
var NOR´s protest angående seriespelet.
Ordförande Mats läste upp protokollen.
Protokollet fr 2010-08-22:
§90 Föregående protokoll.
Det står att ingen hade något att invända. Efter en
genomläsning av protokollet fr 2010-07-15 har
styrelsen uppmärksammat ett sakfel under § 76
Ekonomisk rapport. Felet är att summorna under
Placeringskontot och Företagskontot har ”bytt
plats”.
Justering:
Summan efter Placeringskontot ändras till
89.450.26 kr.
Summan efter Företagskontot ändras till
65.245.84 kr.

Magnus

Mats,Owe och
Ragnar

§ 91b) Ungdomsprojekt.
Efter det att ett första utskick gjordes av
styrelseprotokollet har vi i styrelsen,med justerarnas
goda minne, gjort ett andra utskick med en något
annorlunda lydelse under ovanstående paragraf.
För tydlighetens skull vill vi poängtera att det
styrelseprotokollet som är det rätta är det med
följande lydelse i ovanstående paragraf;
”Ungdomsprojektet ”Nu vänder VI trenden”
fortsätter drivas.......”.
§ 93c) Inköp av etikettskrivare.
Justering:
Efter genomgång av räkenskaperna har det hittats ett
kvitto som bevisar att NSBF köpt etikettskrivaren
och då, under DM, lånade ut den till STO.
Protokollet fr 2010-09-01:
Ingen hade något att invända.
§115

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
a) Steg1-utbildningen d 30-31/10.
Inbjudan är utskickad till föreningarna. En del
anmälningar har redan inkommit.
b) Distriktsdomarutbildningen d 30-31/10.
Inbjudan är utskickad till föreningarna. En del
anmälningar har redan inkommit.

§116

Domaransvarig.
a) Domare i distriktet.
Den domaransvarige vill ha aktiva domare under
tävlingarna.

§117

a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande;
Placeringskontot: 89.450.26 kr.
Företagskontot: 30.358.84 kr.
Handkassa: 4.345.50 kr.
Sammanlagt: 124.154.60 kr.

b) Inköp av laptop till sekreteraren.
Tanken är att all information inom NSBF skall
finnas sparad på denna dator. Det finns
administrativa vinster med detta.

BESLUT!

Ett förtydligande:
I protokollet fr 2010-08-22 omnämns ett inköp av en
laptop. Denna laptop används av den
tävlingsansvarige. Sålunda kommer NSBF att ha
TVÅ laptopar.
§118

Inkommande/utgående post.
a) NOR.
En önskan om att spela slutspelet i Div 2 Norra
Veteran inomhus har inkommit. Ärendet lämnades
över till den tävlingsansvarige.
b) NOR.
Protest mot det, av NSBF, ändrade upplägget av
slutspelet i Div 2 Norra Veteran har inkommit.
c) Svensk Idrott.
Nr 6, september 2010, har inkommit.
d) SBF.
En påminnelse om den stundande finalen i Prins
Bertils Junior Cup + en medföljande inbjudan har
inkommit.
e) SISU Västerbotten.
En intresseförfrågan om deltagande vid Idrottens
Dag 2011 i Umeå har inkommit.
Styrelsen beslutade att fråga NOR om de kunde ta
hand om detta.
f) Västerbottens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2010-08-23 har inkommit.
g) SISU Västerbotten.
Ett styrelseprotokoll från 2010-08-23 har inkommit.
h) Västerbottens Idrottsförbund/SISU.
Ett Nyhetsbrev från 2010-09-15 har inkommit.
i) SBF.
In inbjudan till distriktskonferensen d 16-17/10
2010 har inkommit.
Vi beslutade att Mats och Eva närvarar för NSBF´s
räkning.

BESLUT!

j) Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.
Ett Årsmötesprotokoll från 2010-04-22 har
inkommit.
k) Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2010-04-29 har inkommit.
l) Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2010-06-17 har inkommit.
m) SISU Jämtland-Härjedalen.
Ett Årsmötesprotokoll från 2010-04-22 har
inkommit.
n) SISU Jämtland-Härjedalen.
Ett styrelseprotokoll från 2010-04-29 har inkommit.
o) SISU Jämtland-Härjedalen.
Ett styrelseprotokoll från 2010-06-17 har inkommit.
p) Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund/SISU.
Ett nyhetsbrev från september 2010 har inkommit.
I brevet omnämns en barn- och
ungdomsledarutbildning, kallad ”Plattformen”, i
Östersund den 9-10/10 2010. Eva är anmäld till
detta.
Vidare omnämns ett barn- och ungdomsforum,
kallat ”Satsa hårdare” i Östersund den 23/10 2010.
Intentionen är att Eva skall närvara där.
q) Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet ”Vi och Idrotten”- september 2010 har
inkommit.
§119

Skrivelser/Rapporter.
a) ”Föreningen i tiden”.
Mats och Ragnar närvarade för NSBF´s räkning på
detta seminarium i Stockholm. Diskussionerna var
relativt fria med ett syfte att belysa och samtala om
vad som är möjligt för föreningar att göra för att öka
intresset för sporten. En första projektplan togs
fram. Det beslutades att Mats skall vara en av tre
talare under distriktskonferensen och presentera vad
mötet kom fram till.
b) Invigningen av Luleå Boule Klubb´s nya
boulehall Örnäset.
Mats närvarade för NSBF´s räkning. Han höll ett
kortare tal under middagen och delade ut ett standar.

c) NSBF´s revisorer.
Carlolov Gustafsson,NOR, har avsagt sig sitt
uppdrag som en av två av NSBF´s revisorer.
Valberedningen känner till hans beslut.
§120

Tävlingsansvarig.
a) Distriktsserierna 2010.
Det konstaterades att Div 2 Norra Veteran spelats
färdigt. BOD vann serien. NOR var den klubben
som avancerade upp till Div 1 Norra Veteran.
Sen tidigare har det konstaterats att Div 3 Norra
Öppen vunnits av KLX 1.
För dem väntar ett kval om en plats i Div 2 Norra
Öppen.
b) Damtävlingen d 25-26/9.
I protokollet från 2010-07-15 tog styrelsen beslutet
att tävlingar som är planerade att spelas denna helg
(helgen för Föreningsträffen) skall flyttas till andra
speldatum. Kontakten med berörd arrangör har
brustit så alternativen att flytta tävlingen eller ställa
in den har inte ventilerats.
När en inbjudan till tävlingen är utskickad gör vi
bedömningen att tävlingen inte allvarligt krockar
med Föreningsträffen och låter den gå av stapeln.
Till nästa år och kommande år skall inga tävlingar
krocka med Föreningsträffen.

§121

Föreningsträffen 2010.
a) Valberedningens medverkan.
Eva skall ringa till Margaretha Norberg, SKÖ, och
fråga henne om hon kommer att närvara på
Föreningsträffen i egenskap av representant för
SKÖ eller Valberedningen.

§122

Eva

Övriga frågor.
a) Valberedningens medverkan under
Föreningsträffarna.
Ett principbeslut togs att NSBF står för kostnaden
för EN representant från Valberedningen under
kommande års Föreningsträffar.
Denna person skall inte samtidigt vara representant
för sin klubb utan bara vara där i egenskap av
representant för Valberedningen.

BESLUT!

b) Representationskläder.
Eva tittar över detta och ser om det finns några
snygga kläder till en rimlig summa.
§123

Eva

Nästa möte.
a) Datum.
Onsdag d 6/10 kl 18.00 över Skype.
Mötets enda punkten är att behandla de inkomna
sanktionsansökningarna av regionala tävlingar 2011.

§124

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

------------------------------------Justerare

--------------------------------------Sekreterare

-----------------------------------------Justerare

----------------------------------------Ordförande

