Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 04/10
Datum: 2010-03-23
Deltagare: Mats Hult, Håkan Jonsson,Annikki Nilsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe
Rosenholm och Magnus Sandberg.
Telefonmöte över Skype: 21.00- 00.30
Pkt
Ämne
Verkställs av
1
Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
Magnus öppnade mötet. Då vi helt säkert ville avhandla vissa
punkter pga att det eventuellt fanns risk att behöva avsluta
mötet och fortsätta en annan dag flyttade vi upp två punkter.
Pkt 12 fick bli den nya pkt 6 och pkt 14 fick bli den nya pkt 7.
2

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

3

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

4

5

Val av justerare att tillsammans med Ordförande justera
protokollet.
Till justerare att tillsammans m Ordförande justera
protokollet valdes Annikki och Owe.

Magnus

Mats, Annikki, Owe

Föregående protokoll.
Direkt efter Distriktsårsmötet konstituerade den nya styrelsen
sig. Detta var det senaste styrelsemötet. Under detta möte
gicks INTE styrelseprotokollet fr 2010-02-15 igenom.
Protokollet från 2010-02-15:
Ingen hade något att kommentera.
Protokollet från 2010-03-14:
Pkt 1f): Styrelsen vill göra ett förtydligande. I protokollet
nämns ordet Utvecklingsansvarig. Inom detta ord ryms att
vara ansvarig för ALLA grupper (Dam, Öppen, Veteraner
och Juniorer/Ungdomar) + att även vara Utbildningsansvarig.

6

SBF´s Bouleting/Årsmöte 17-18/4 2010.
Vi tog beslutet att skicka följande personer från NSBF:
Mats Hult
Håkan Jonsson
Ragnar Nilsson
(På Distriktsårsmötet 2010-03-14 beslutades även att följande

BESLUT!

personer åker ner för NSBF´s räkning.
Kenneth Ericsson, BOD.
Folke Björkman, KLX.)
7

8

Nya stadgar inom NSBF.
Vi beslutade att bilda en stadgekommitté inom styrelsen.
Denna kommitté består av Håkan och Owe.
Dessa personer skall jobba vidare med frågan.

Håkan och Owe

Utvecklingsansvarig.
a) Vilka utbildningar skall vi anordna i år?
Vi pratade om att försöka få till en Steg1-utbildning under
den rekommenderade utbildningshelgen d 30-31/10.

Ragnar

(Info: Steg1-utbildningen är en tränarutbildning.)
b) Ungdomslägret i Umeå helgen d 8-9/5 2010.
Ragnar skall i dagarna skicka ut en inbjudan. Sista dag för
anmälan till detta läger är söndag d 25/4. Det ryktas om att
några storspelare kommer upp tillsammans med Lennart
Wahlberg.

Ragnar

Inbjudan kommer även att sättas in på hemsidan.

Magnus

c) Övrigt.
Vi pratade om att eventuellt anordna ett damläger någon gång
i framtiden. Vi skall undersöka om det finns ett intresse för
detta.

Alla

Vi pratade om att det vore önskvärt att öka nivån i domar- och
regelfrågor. Vi pratade om att ordna en domarträff framledes
och konstaterade att det kanske bäst lämpar sig om detta görs
lokalt då avstånden i distriktet är stora.
Gällande regelfrågor så kan varje klubb jobba med dessa
lokalt genom att t ex gå igenom någon/några regler vid varje
träning.
9
10

Domaransvarig.
Det skall göras en översyn av domarregistret inom NSBF.
Ekonomi.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och berättade
följande:
Placeringskontot: 99.450,26 kr.
Företagskontot: 1.270,84 kr.
Handkassa: 1737,50 kr.
Sammanlagt: 102.458,60 kr.

Håkan

11

Skrivelser/Rapporter.
a) Inför stundande Årsmöte i VIF + SISU i Umeå d 24/3.
Magnus representerar NSBF där.
b) Övrigt.
Magnus kollar upp när respektive Länsidrottsförbund har sina
Årsmöten och skapar en lista så att inget av detta glöms bort
och på så sätt säkerställer representation på dessa.

12

BESLUT!

Magnus

Tävlingsansvarig.
a) DM (Domare,Vad åligger styrelsen? Vad åligger
medarrangören?)
Inför stundande DM i Östersund skall detta område vara klart
så att inga oklarheter råder.
Håkan och Owe skall, till nästa styrelsemöte, ta fram förslag
på områden där klarhet bör bringas.
En manual inför kommande DM skall tas fram så att det blir
lättare att arbeta med arrangemanget.

Håkan och Owe

Håkan/Kvarstår

b) Distriktsserierna.
Den tidigare Tävlingsansvarige, Magnus Sandberg,
uppdaterade den nya styrelsen om läget inför serierna.
I Div 3 Norra Öppen finns det i dagsläget 2 vakanser som
förhoppningsvis fylls. I ett tidigare mail, utskickat 2010-0202, har de föreningar som är intresserade av att deltaga med
något lag/ytterligare lag ombetts att svara senast 2010-05-16.
Domare till distriktsserierna skall utses.
c) NorrChampion i någon form?
Finns det ett intresse för detta i framtiden?
Ett förslag om upplägg skall läggas fram på Föreningsträffen
i höst för diskussion.
d) Övrigt.
Sundsvalls Bouleklubb har inkommit med en önskan om att
flytta Café Au Lait från 1-4/7 till 8-11/7.
Ett OK har kommit från TK i SBF.
Om det är OK för GBC, som arrangerar Guldkannan d 11/7,
så kommer Café Au Lait att flyttas.
13

Vem tar hand om distriktets e-post + ”snigelpost”?
Magnus tar hand om detta.

Håkan/Kvarstår

Håkan
Håkan

Håkan/Kvarstår

BESLUT!

14

Övriga frågor.
a) Info ang distriktets Hotmail och SBF Online.
Magnus informerade om dessa två arbetsredskap för de nya i
styrelsen.
b) Vad är värt att rapportera till Lars Franck fr NSBF´s
Årsmöte?
Vi kom fram till att följande skall vidareförmedlas:
1. Att mer än halva styrelsen byttes ut efter Distriktsårsmötet.
2. Att det pågår en ungdomssatsning inom distriktet.
3. Att vi tillsatt en kommitté för att se över stadgarna i NSBF.

15

Magnus

Nästa möte.
Nästa styrelsemöte kommer att vara torsdagen d 22/4 kl 18.00
över Skype.
(Vi enades också om att ha ett fysiskt möte helgen d 8-9/5 i
Umeå.

16

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

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

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

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

