Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 09/10
Datum: 2010-08-22
Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson,Ragnar Nilsson, Eva Persson, Annikki
Nilsson och Magnus Sandberg.
Frånvarande: Owe Rosenholm.
Fysiskt möte i Umeå: 2010-08-22 (13.00-16.00)
§
Ämne
Verkställs av
§86 Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Mats öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
§87

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

§88

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

§89

Val av Justerare att tillsammans med
Ordförande justera protokollet.
Till Justerare att tillsammans med Ordförande
justera protokollet valdes Annikki och Eva.

§90

Föregående protokoll.
Ordförande läste upp protokollet fr 2010-07-15.
Ingen hade något att invända.

§91

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.

Magnus

Mats,Annikki och
Eva

a) Nolia-mässan i Piteå d 7-15/8 2010.
Annikki och Ragnar Nilsson närvarade d 15/8 för
NSBF´s räkning. En utvärdering kommer att göras
och läggas in i verksamhetsberättelsen.
b) Ungdomsprojekt.
Ungdomsprojektet ” Nu vänder VI trenden ”
fortsätter drivas och utvecklas inom NSBF. Ragnar
presenterar vad detta innebär under föreningsträffen
25-26/9 och en diskussion tar vid där om hur vi skall
gå vidare.

Ragnar

§92

Domaransvarig.
a) Domare i distriktet.
I år har det varit svårt att hitta domare till
distriktsarrangemangen. Styrelsen hoppas på att
många anmäler sig till domarutbildningen helgen d
30-31/10.

§93

a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 89.450.26 kr.
Företagskontot: 48.840.84 kr.
Handkassa: 4.505.50 kr.
Sammanlagt: 142.796.60 kr.
b) Inköp av en laptop.
Tanken är att all information inom NSBF skall
finnas sparad på denna dator. Det finns
administrativa vinster med detta.
c) Inköp av en etikettskrivare.
Under DM 2010 använde sig STO av en
etikettskrivare. NSBF köper denna etikettskrivare av
STO för ca 1000 kr.

§94

BESLUT!

BESLUT!

Inkommande/utgående post.
a) SBF.
En inbjudan till finalspelet av Prins Bertils
Juniorcup 2010 har inkommit. Tävlingen spelas
helgen d 9-10/10.
b) Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet ”VI och Idrotten” från augusti har
inkommit.

§95

Skrivelser/Rapporter.
Ingen hade något att rapportera.

§96

Tävlingsansvarig.
a) Kommande distriktsarrangemang.
En manual gällande ansvarsfördelningen har
påbörjats.

Håkan

b) Skönsbergspokalen helgen d 21-22/8 2010.
Tävlingen ställdes in d 12/4. Då NSBF inte
meddelats om att tävlingen ställts in anser vi att de
blockerat andra föreningar i dess närområde att få
sanktion den helgen för någon tävling.
Sålunda skall de betala hela sanktionsavgiften för
klasserna denna helg.
c) Inbetalning av sanktionsavgifter 2010.
De föreningar som inte gjort inbetalningar i tid skall
få påminnelser om att göra det.
c) Distriktsserierna 2010.
Det konstaterades att Div 3 Norra Öppen vunnits av
KLX 1.
Den första delen av seriespelet i Div 2 Norra
Veteran är färdigspelad.
I den södra gruppen placerade sig NJV 1 och NOR
1 som lag 1 och 2.
I den norra gruppen placerade sig LUL 2 och BOD
2 som lag 1 och 2.
LUL och BOD får inte avancera i seriesystemet.

§97

Det beslutades att GBC och KLX, i slutspelet om en
uppflyttningsplats, ersätter LUL och BOD.

BESLUT!

Då LUL och BOD skall ha en möjlighet att spela om
seriesegern beslutades det att spelas om detta
samma helg som det spelas om en
uppflyttningsplats.

BESLUT!

Sålunda beslutades det att spelet om en
uppflyttningsplats genomförs lö d 18/9 (mellan
NJV,NOR,GBC och KLX) och spelet om
seriesegern sö d 19/9 (mellan NJV,NOR,LUL och
BOD).

BESLUT!

Föreningsträffen 2010.
a) Inbjudan och innehåll.
Styrelsen håller på att formulera innehållet och
spika programmet för helgen.
Styrelsen enades om att en inbjudan, utan
diskussionsfrågor, redan nu kan skickas ut till
föreningarna då dessa skall ha tid att anmäla sig i
rimlig tid. Diskussionsfrågorna skickas ut i ett
senare läge.

Magnus

§98

§99

NSBF´s nya stadgar.
Förslag på nya stadgeförslag är framtagna. Dessa
presenteras under Föreningsträffen 25-26/9.

Håkan o Owe

Övriga frågor.
a) Invigning av Luleås Bouleklubb´s nya
boulehall d 4/9 2010.
NSBF kommer i möjligaste mån att närvara vid
invigningen.
b) Representationskläder.
Styrelsen skall titta över detta och se om det finns
några snygga kläder till en rimlig summa.

§100

ALLA

Nästa möte.
a) Datum.
D 22/9 kl 20.00 över Skype.

§101

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

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

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

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

