Styrelsemöte i NSBF 2010-02-15 över Skype.
Närvarande:
Kenneth Ericsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Janet Robertsson och Magnus Sandberg.
1. Mötets öppnande:
Ordförande Kenneth Ericsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av Ordförande:
Till Ordförande på mötet valdes Kenneth Ericsson.
3. Val av sekreterare:
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Sandberg.
4. Val av justerare:
Till val av sekreterare, jämte Ordförande Kenneth Ericsson, valdes Janet Robertsson.
5. Föregående protokoll:
Ingen hade något att kommentera eller justera.
6. Spelande domare:
Ett otillåtet agerande har förekommit under en tävling. Tävlingen genomfördes med en spelande
domare trots att ingen ansökan för detta hade inkommit. Skall man spela en tävling med spelande
domare skall ansökan om detta göras i samband med sanktionsansökan. Det beslutades att detta
ämne skulle tas upp på stundande Bouleting och diskuteras i allmänna termer.
7. Inkomna motioner till SBF´s kommande Förbundsårsmöte:
Sista dagen för distriktet att inkomma med yttranden över inskickade motioner var 2010-02-15.
Vi gick igenom motionerna var och en för sig. Två av motionerna fann vi anledning att yttra oss om
till SBF. Magnus skickade in NSBF´s yttranden under kvällen.
De inkomna motionerna skall vi behandla ytterligare på Bouletinget d 13/3 och gemensamt ta
ställning till så att NSBF´s ombud på SBF´s Förbundsmöte 17-18/4 2010 vet hur de skall rösta.
8. Ekonomi:
Eva redogjorde för vad som finns på de båda kontona.
På Placeringskontot finns det 99.450 kr.
På Företagskontot finna det 12.456 kr.
Några föreningar har ännu inte betalat in sin föreningsavgift för 2010.
Vi pratade om ett styrelseförslag som skall läggas fram på Distriktsårsmötet. Förslaget gäller att vi
tycker att det skall göras en översyn av NSBF´s nuvarande stadgar.
9. a) Tävlingsansvarig
Magnus redogjorde för årets två distriktsserier. (Div 2 Norra Veteran och Div 3 Norra Öppen).
Föreningarna har informerats om spelorterna och vilka lag som ingår i respektive serie och hur de
kommer att genomföras.
I Div 3 Norra Öppen finns det i dagsläget 2 vakanta platser. Ett mail har gått ut där detta har gjorts
känt och med informationen att dessa 2 vakanser kan komma att fyllas när eventuellt inkomna
efteranmälningar har kommit in.

DM i Östersund 4-6/6 2010:
Eva berättade att förberedelserna är igång.
På senaste styrelsemötet 2010-01-24 bestämde vi att vi skulle ta ett beslut på nästa styrelsemöte
2010-02-15 angående spelordningen. Under diskussionerna märkte vi att vi inte skulle kunna ta ett
beslut i ärendet pga dess komplexitet. Vi vill inte fatta ett beslut bara för att det skall forceras fram.
Vi vill hellre fatta ett genomtänkt beslut. Vi bestämde att ett Arbetsutskott bestående av Magnus,
Eva och Ragnar skulle ha ett extra möte över Skype 2010-02-16 där spelordningen skulle
diskuteras. När ett beslut är taget skickas det ut ett mail till föreningarna.
b) Bouleting/Årsmöte
Magnus berättade att han i dagarna skall beställa priser för distriktsserierna 2009. Rum är bokade på
OKQ8. Vi gick igenom de diskussionspunkter som skall tas upp under Bouletinget.
Vi gick gemensamt igenom Årsmöteshandlingarna 2010 som skall skickas ut.
10. Utbildning/domare:
Eftersom Mona inte var närvarande på detta möte så meddelades ingenting under denna punkt.
11. Veteraner/Ungdomar:
Ragnar berättade att han är i gång med planerna att arrangera en Ungdomsledarutbildning i Umeå
helgen d 6-7/3. En Inbjudan beräknas skickas ut 2010-02-16.
Inspirationen till detta fick Ragnar då han var på ett Ungdomsledarseminarium helgen d 24-25/10
2009 i Stockholm. Då bildades ”gruppen” ”Nu vänder VI trenden”.
Till Ungdomsledarutbildningen kommer Lennart Wahlberg och Markus Viktorsson.
Finansieringen av denna utbildning går genom pengar från Idrottslyftet och distriktet.
12. Övriga frågor:
Magnus informerade om Valberedningens arbete inför kommande Distriktsårsmöte.
Det som länge såg ut som en mörk situation verkar ha vänt.
Personer till 5 av de 6 val som skall göras till den kommande styrelsen finns.
Frågan är hur Distriktsårsmötet beslutar.
13. Nästa möte:
Då det snart är Bouleting och Årsmöte och det viktigaste verkar vara avklarat bestämdes det att det
inte skulle bli något nytt styrelsemöte innan Bouleting/Årsmöte såtillvida inget akut uppstår som
hela styrelsen bör vara med på. Nästa styrelsemöte blir då ett möte som bestäms av den nya
styrelsen.
14. Avslutande:
Ordförande Kenneth Ericsson avslutade mötet och passade i samma veva på att summera det
gångna året, tacka sina styrelsekamrater för det gångna året och önska den kommande styrelsen
Lycka till!

…............................................
Sekreterare Magnus Sandberg

.......................…...................
Ordförande Kenneth Ericsson

......….................................
Justerare Janet Robertsson

