Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 1/11
Datum: 2011-01-10
Närvarande: Mats Hult, Annikki Nilsson (t o m §171), Ragnar Nilsson (fr o m
§172.), Eva Persson, Owe Rosenholm och Magnus Sandberg.
Frånvarande: Håkan Jonsson.
Telefonmöte över Skype: 2011-01-10 (19.00-23.00)
§
Ämne
Verkställs av
§165 Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Magnus öppnade mötet.
Då Ragnar meddelat att han skulle bli sen valde vi
att ta upp §170 när han kom in i mötet.
För den inarbetade protokollstrukturens räkning
beslutades att föra in paragrafen på tidigare känt
ställe.
§166

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

§167

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

§168

§169

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

Magnus

Mats,Owe och Eva

Föregående protokoll.
Protokollet från 2010-12-06 gicks igenom.
Ingen hade något att anmärka på.

§170

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
a) Framtida utbildningar inom NSBF.
Ragnar har påbörjat en utformning på
kursinnehållet för den tänkta breda kursen.
Mer information lämnas under nästa styrelsemöte
och förhoppningsvis kan vi då presentera både ett
kursdatum och en kursort.

Ragnar

§171

§172

Domaransvarig.
Då den Domaransvarige inte var närvarande under
mötet hänsköts frågor kopplade till denna paragraf
till nästa möte.

Kvarstår!

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 89.791.66 kr.
Företagskontot: 14.897.84 kr.
Handkassa: 3.348.50 kr.
Sammanlagt: 108.038.00 kr.
b) AU´s förslag till arvodering av
styrelsemedlemmarna.
Enligt beslut på Distriktsårsmötet 2010-03-14
beslutades det att summan 10.000 kr skulle fördelas
mellan styrelsemedlemmarna som en arvodering
för det gångna årets styrelsearbete. Denna summa
är nu utbetald.
c) Inför Distriktsårsmötet d 27/3 2011.
Eva har inför Distriktsårsmötet gjort klart med
följande;
1. Balansräkning 2010.
2. Budgetanalys och utfall 2010.
3. Resultaträkning 2010.
Vi gick igenom uppgifterna. Dessa uppgifter skall
nu ges till NSBF´s revisorer (Gun-Inger Westberg,
SUN, och Kerstin Hedehag, SKÖ, för granskning.
d) Telia-mailen.
NSBF betalar i nuläget 72 kr/kvartal för denna
tjänst. Ett alternativ är att skrota mailadressen och
gå över till ett gratisalternativ. Som läget är nu
bedöms det som att det kostar mer än det smakar att
gå på det alternativet. Det tar ju trots allt lite tid att
flytta över kontakter etc och ett fokus just nu är
även att se till så att allt fungerar bra inför
Bouleting + Årsmöte i NSBF.
Det beslutades att behålla Telia-mailen

BESLUT!

e) Protest AND.
Vid styrelsemötet 2010-11-18 fattades beslutet att
inte ge AND något ekonomiskt bidrag för
utbildningen d 19/11. AND har överklagat detta.
Styrelsen vidhåller sitt tidigare beslut.
f) Steg1-utbildningen d 30-31/10.
De anmälda deltagarna kommer att få boken ”Leda
med förtroende”. Boken är beställd av Eva och
kommer att skickas till kursdeltagarna.
§173

Inkommande/utgående post.
a) Group Bornholm.
En inbjudan till en bouletävling på Bornholm d
6-8/5 2011 har inkommit.
b) Västerbottens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2010-12-05 har inkommit.
c) SISU Västerbotten.
Ett styrelseprotokoll från 2010-12-05 har inkommit.
d) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 45 - 7 december har
inkommit.
e) AP Media.
Info om möjligheten att köpa ekologiska T-shirts
och tygpåsar med visst boulemotiv har inkommit.
f) SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens
Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet Vecka 50 har inkommit.
g) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 46 - 14 december
har inkommit.
h) Västernorrlands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna.
Ett Nyhetsbrev har inkommit.
i) Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet ”VI och Idrotten”, december 2010,
har inkommit.

BESLUT!

j) Västerbottens Idrottsförbund.
En påminnelse om att motioner till årsmötena d 6/4
2011 skall vara inlämnade senast d 15/1 2011 har
inkommit.
k) Norrbottens Idrottsförbund.
En inbjudan till en SDF-konferens d 15-16/1 2011
har inkommit.
l) SBF.
Ett julkort har inkommit.
m) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 47 - 21 december
har inkommit.
n) SISU Västerbotten.
Inbjudan till en kurs under rubriken ”Samsyn”, där
diskussioner kring gemensamma strukturer kring
barns tidiga specialisering i olika idrotter har
inkommit.
Kursen äger rum d 23/2 2011 i Umeå.
o) AND.
En överklagan angående beslut,om ekonomiskt
bidrag för en kurs, taget av NSBF 2010-11-18 har
inkommit.
p) Norrbottens Idrottsförbund.
En påminnelse om SDF-konferensen d 15-16/1
2011 har inkommit.
q) Svensk Idrott.
Nr 1 januari 2011 har inkommit.
r) Kerstin Hedehag, SKÖ.
Kerstin har fått ett brev från Skatteverket. På
Skatteverket har de hennes namn som
postmottagare för NSBF.
Kerstin har i brevet uppmanat NSBF att ändra
postmottagaren för NSBF hos Skatteverket.
s) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 1 - 5 januari har
inkommit.

§174

Skrivelser/Rapporter.
a) Västerbottens Idrottsförbund.
VI önskar en redovisning av genomförda
utbildningar inom NSBF för 2010. Denna
redovisning skall vara VIF tillhanda senast d 20/1
2011.

§175

Tävlingsansvarig.
Då den Tävlingsansvarige inte var närvarande
under mötet hänsköts frågor kopplade till denna
paragraf till nästa möte.

§176

Kvarstår!

Motioner till SBF.
a) Motion om införande av ranking i klassen
V65.
Som tävlingsansvarig kollar Håkan lite extra på
detta och formulerar motionens ordalydelse.
b) Motion om ett enhetligt system för seriespelet
gällande Veteranklassen och Öppen klass.
Som tävlingsansvarig kollar Håkan lite extra på
detta och formulerar motionens ordalydelse.

Håkan

Håkan

c) Motion angående att varje förening skall ha
en ungdomsansvarig.
Inför mötet hade Ragnar framlagt ett utkast på
motionens ordalydelse. Med vissa små förändringar
i dispositionen godtog styrelsen Ragnars utkast.
§177

SBF´s Valberednings förslag inför årsmötet d
17/4 2011.
NSBF kommer fundera kring Valberedningens
förslag och framlägga styrelsens ståndpunkt inför
de nominerade kandidaterna på Bouletinget i NSBF
d 26/3 2011.

§178

Övriga frågor.
Ingen hade något att ta upp under denna punkt.

§179

Nästa möte.
a) Datum.
Ett fysiskt möte är planerat att hållas i Umeå d 1011/2 2011. D11/2 2011 kl 12.00 kommer nästa
styrelsemöte att hållas..

Kvarstår!

§180

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

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

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

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

