Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 11/11
Datum: 2011-11-16
Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson,
Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström
Frånvarande: Ingen
Telefonmöte över Skype: 2011-11-16 (18.00-22.15)
§
Ämne
Verkställs av
§126

Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Magnus öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

§127

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

§128

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

§129

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

§130

Föregående protokoll.
Protokollet från 2011-10-12 gicks igenom vilket
sedan godkändes och lades till handlingarna.

§131

Inkommande/utgående post.
1/33 SISU Västerbotten.
En påminnelse om SDF-konferensen
den 21-22/10 2011 i Umeå har inkommit.
2/33 Group Bornholm.
En inbjudan till tävlingen Boule Bornholm
den 8-10/6 2012 har inkommit.

Magnus

Mats,Eva och Owe.

3/33 Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet ”VI & Idrotten”, oktober 2011, har
inkommit.
4/33 Västernorrlands Idrottsförbund.
Ett mail ang möjligheten att nominera personer till
Medelpads Idrottsgala 2012 har inkommit.
5/33 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.
Ett vidarebefordrat mail från P4 Jämtland, där de
uppmanar föreningar i sitt område att etablera en
kontakt med dem för att få ut sitt budskap och info
om föreningen, har inkommit.
6/33 Good Wheel.
Information om möjligheten att köpa en elcykel har
inkommit.
7/33 NSBF (Utgående).
En e-postlista med aktuella kontaktadresser till
föreningarna i distriktet per den 22/11 2011 har
skickats ut.
8/33 Group Bornholm.
Se 2/33.
9/33 Karlstad Congress Culture Center.
En påminnelse om en julshow den 7-9/12 2011
har inkommit.
10/33 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens
Idrottsförbund.
Nyheter och utbildningar Vecka 43 har inkommit.
11/33 Eco Phone.
Ett mail med information om att föreningar och
idrottslag kan få betalt för gamla mobiltelefoner har
inkommit.
12/33 NSBF (Utgående).
Ett mail med information om vilka helger NSBF
låst 2012 som icke sökbara helger för tävlingar har
skickats ut.
13/33 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna - Jämtland.
Ett mail med information om möjligheten att
nominera personer, klubbar etc till RF´s
Fair Play-pris har inkommit.

14/33 Västernorrlands Idrottsförbund.
Ett Nyhetsbrev från 2011-10-28 har inkommit.
15/33 Rebecka Bjuhr.
Ett mail från en sociologistuderande vid Umeå
Universitet har inkommit. Hon vill ha hjälp med
besvarande av en del frågor gällande delaktighet i
föreningen och hur det påverkar föreningslivet.
16/33 Good Wheel.
Se 6/33.
17/33 SISU Västerbotten.
Ett styrelseprotokoll från 2011-10-19 har inkommit.
18/33 Västerbottens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2011-10-19 har inkommit.
19/33 SBF.
Ett vidarebefordrat mail från RF, med en önskan
om att vi lägger upp information om kampanjen
”Föräldratelefonen” på distriktets hemsida, har
inkommit.
20/33 Svensk Idrott.
Nr 8, november 2011, har inkommit.
21/33 GBC.
En inbjudan till Nordea Cup 2011-11-16 har
inkommit.
22/33 Kungsbacka Bouleklubb.
Ett mail med frågor angående hur vi inom NSBF
har lagt upp våra distriktsserier har inkommit.
23/33 Anett Granberg.
Ett mail med önskemål om deltagande i en
undersökning angående bokslut har inkommit.
Denna undersökning ingår i ett examensarbete på
”Redovisningsekonom-programmet”.
24/33 Good Wheel.
Se 6/33
25/33 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens
Idrottsförbund.
Nyheter och utbildningar Vecka 45 har inkommit.

26/33 Västernorrlands Idrottsförbund.
En inbjudan till en evenemangsföreläsning
2011-11-17 har inkommit.
27/33 Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet ”VI & Idrotten”, november, har
inkommit.
28/33 Anett Granberg.
Se 23/33
29/33 NSBF (Utgående).
En e-postlista med aktuella kontaktadresser till
föreningarna i distriktet per den 7/11 2011 har
skickats ut.
30/33 NSBF (Utgående).
En mail till SBF med en önskan om ett
tillskickande av SBF´s styrelseprotokoll det senaste
året har skickats iväg.
31/33 SBF.
Ett svar angående 30/33 har inkommit. I svaret
framgår att protokollen inte är offentliga.
32/33 NSBF (Utgående).
En fråga om varför styrelseprotokollen inte är
offentliga har skickats iväg.
33/33 SBF.
Ett svar angående 32/33 har inkommit.
§132

Skrivelser/rapporter.
a) Resumé av SDF-konferensen i Umeå
den 21-22/10 2011.
Magnus delgav information från denna konferens.
b) Resumé från Distriktskonferensen i
Stockholm den 15-16/10 2011.
Mats informerade oss om vad som hänt. Initialt var
Mats, Ragnar och Eva är anmälda. Eva var tyvärr
förhindrad att närvara.

§133

AU´s punkt.
a) Rapport från AU-mötet 2011-11-02.
Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt
Bilaga 1.

§134

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 84.791.66 kr.
Företagskontot: 12.079.84 kr.
Handkassan: 5.510.50 kr.
Sammanlagt: 102.382.00 kr.
b) Inkommen enkät angående bokslut.
Detta avser 23/33 i §131. Ett svar är ivägskickat.
c) Utbildning i kassörsskap genom SISU.
En sådan utbildning kommer eventuellt att
genomföras.
d) Ersättning för tränarutbildningen i Luleå.
LUL skall inte gå back på denna utbildning.
NSBF går in som prisgarant. NSBF betalar LUL för
utlägg av Mattias Thorells arvode på 2200kr.

§135

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
a) Utbildningen i höst.
Det som avses är tränarutbildningen i Luleå helgen
den 19-20/11. En kontakt är tagen med Mattias
Thorell som kommer upp för att hålla i denna
utbildning. Vissa utgifter förekommer. Beslut
angående detta är infört i §134 d).
b) Steg2-utbildning.
Om detta blir av kan en lämplig helg att anordna
detta vara helgen den 11-12/2 2012.
c) Utbildning i ”att spela boule”.
De ansvariga jobbar vidare med detta.

BESLUT!

d) Träff angående rekryteringen av nya spelare
inom NSBF.
Då detta upplevs som den kanske viktigaste frågan
inom distriktet i nuläget så planeras det en träff i
framtiden för föreningarna då detta skall diskuteras.
e) Intäkter/aktivitetstimmar SISU.
Rune informerade om att LUL har fört statistik över
detta. Intresserade föreningar kan ta kontakt med
Rune angående detta så berättar han lite mer.
§136

Tävlingsansvarig.
a) Behandlingen av de lokala
tävlingsansökningarna 2012.
Det finns några frågetecken kvar att lösa,men det
mesta är spikat.
b) DM´s framtid.
En grupp kommer att titta närmare på detta.
Vilka som skall ingå i denna grupp är inte bestämt,
men den kommer att innehålla en spridning av
personer avseende bland annat kön och
tävlingsklass. Håkan tillsätter denna grupp.
Gruppens arbete förväntas vara klart att presenteras
på Bouletinget den 24/3 2012.

Håkan

Håkan

c) Beslut angående §133a).
Styrelsen beslutade att godkänna beslutet från AU.
d) Återinförande av Norrchampion 2012.
Från och med 2012 kommer Norrchampion i någon
form att införas.
Formerna för detta skall nedskrivas och presenteras
på nästa styrelsemöte.

BESLUT!
Håkan

e) Premiera den spelaren i distriktet som
deltagit på flest regionala tävlingar inom NSBF
2012.
Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.

Kvarstår!

f) Ökad sanktionsavgift på 300kr till ett större
pris för Norrchampion 2012.
Frågan hänskjuts till nästa styrelsemöte.

Kvarstår!

§137

Domaransvarig.
a) Domarutbildning.
Helgen den 19-20/11 2011 blir det en hastigt
arrangerad domarutbildning i Skellefteå.
Håkan håller i den utbildningen
Håkan
b) Spelande domare.
Tanken är att det inte skall ges dispenser frikostigt,
då blir systemet urvattnat. Det finns
tävlingsbestämmelser för vad som gäller. Owe har
lite tankar på att formulera en motion angående
förslag på förändringar. På nästa styrelsemöte
redogör Owe lite mer kring sina tankar.

§138

Owe

Framtida roller inom NSBF.
Mats delgav alla förslaget att sära på rollen
Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
Förslaget var enligt följande:
Utvecklingsansvarig: Ragnar
Utbildningsansvarig: Rune
Det beslutades att ge bifall till Mats förslag.

§139

NSBF´s nya stadgar.
I veckan skall dessa korrekturläsas och sedan
skickas till SBF för genomläsning och en
förhoppning om ”genomklubbning”.

§140

Styrelseförslag inför Distriktsårsmötet.
a) NSBF´s hemort.
Ett förslag kommer att läggas om att Umeå är
NSBF´s hemort.
b) Föreningsavgift till NSBF/e-post.
Ett förslag kommer att läggas att det skall vara ett
krav att erlägga Föreningsavgiften för att få e-post
från NSBF.

BESLUT!

§141

Övriga frågor.
a) Luleå Bouleklubb vann Svenska Cupen i V65.
Denna prestation skall uppskattas på något sätt.
Beslut angående denna uppskattning överlåts till
AU.

§142

AU

Nästa möte.
a) Datum.
Onsdag den 7/12 kl 18:00 över Skype.

§143

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

-------------------------------------Eva Persson
Justerare

-------------------------------------Owe Rosenholm
Justerare

--------------------------------------Magnus Sandberg
Sekreterare

-------------------------------------Mats Hult
Ordförande

Bilaga 1
AU-möte 2011-11-02
Närvarande:
Mats, Eva och Magnus (AU)
Håkan (Förstärkning inför detta möte)
Ärende:
Beslut om vilka lag som skall ingå i serien Div 2 Norra Veteran 2012.
(Under förutsättning att dessa lag anmäler sig till det Allsvenska seriespelet)
___________________________________________________________________________
Bakgrund:
I utskick till föreningarna 2011-01-31 gavs information om seriens utformning 2012.
Informationen som gavs var den att serien skulle innehålla 6 lag.
I inbjudan till finalspelet (utskickad 2011-08-31) framgår följande;
* att segraren i finalspelets enkelserie tar steget upp i Div 1 Norra Veteran 2012.
* att lag 2-6 spelar i Div 2 Norra Veteran 2012. (5 lag)
* att NOR, som ramlade ur Div 1 Norra Veteran 2011, blir det sjätte laget att ingå i Div 2
Norra Veteran 2012.
Inför finalspelet drog sig ÖBK ur och AU beslutade att de skulle bestraffas med att 2012 inte
få spela i Div 2 Norra Veteran utan i Div 3 Norra Veteran.
Sålunda slutförde 5 lag Div 2 Norra Veteran 2012.
I detta läge ingår då följande lag i Div 2 Norra Veteran 2012:
1. NOR (nedflyttade från Div 1 Norra Veteran)
2. LUL 1 (2:a i Div 2 Norra Veteran)
3. SKÖ 1 (3:a i Div 2 Norra Veteran)
4. AND 1 (4:a i Div 2 Norra Veteran)
5. LUL 2 (6:a i Div 2 Norra Veteran)
Vilket lag skall då bli det sjätte laget?
I Tävlingsbestämmelserna (TB) står det så här i §4. Vakanta platser (060101)
”Vakanta platser i Elitserien påfylls med de klubblag som tagit flest poäng i division 1 enligt
kap. 1 §4. Om serierna har olika antal fullföljande klubblag används antalet poäng per möte
som jämförelsetal”
I vår Divison2-serie var det olika antal lag i den Norra respektive Södra gruppen. Utifrån
vilka lag som inte kan spela Div 2 Norra 2012 (avhopp vid olika tidpunkter i seriens skede)
och vilka lag som kvalificerat sig för spel i Div 2 Norra 2012 så är det 2 lag som har samma
poäng. Dessa två lag är NIP 1 och GBC 2.
En jämförelse mellan dessa två lag:
1. Båda två har spelat 8 klubbmöten och tagit 7 p i grundserien (Lika!).
2. NIP 1 har 0 i matchskillnad. GBC 2 har -2 i matchskillnad. (Fördel NIP 1).

Beslut:
Utifrån TB beslutades att ge NIP 1 den sjätte platsen i Div 2 Norra 2012.

------------------------------------------------Mats Hult
Ordförande

----------------------------------------------Magnus Sandberg
Sekreterare

------------------------------------------Eva Persson
Kassör

