Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 7/11
Datum: 2011-06-14
Närvarande: Mats Hult, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm och Magnus
Sandberg.
Frånvarande: Håkan Jonsson.
Telefonmöte över Skype: 2011-06-14 (18.00-23.30)
§
Ämne
Verkställs av
§57

Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Magnus öppnade mötet.

§58

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

§59

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

§60

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

§61

Föregående protokoll.
Protokollet från 2011-05-30 gicks igenom vilket
sedan godkändes och lades till handlingarna.

§62

Inkommande/utgående post.
a) ÖBK.
Ett mail med information om att de har en ny
ordförande har inkommit.
b) Västernorrlands Idrottsförbund.
En uppmaning om att agera inför ett eventuellt
införande av momsredovisning för ideella
föreningar har inkommit.

Magnus

Mats,Owe och Rune.

c) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 20 – 31 maj har
inkommit.
d) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 21 – 31 maj har
inkommit.(korrigerad version)
e) Svensk Idrott.
Nr 5, juni 2011 har inkommit.
f) KLX.
En inbjudan till seriespelsomgång 1 den 18/6 2011
för Div 2 Norra Veteran – Norra gruppen har
inkommit.
g) SISU Västerbotten.
Program etc inför Idrottens Dag på Nolia den 6/8
2011 har inkommit.
h) BOD.
Ett mail med ett krav om ett skriftligt svar med de
motiveringar och resonemang som föregått beslutet
att tilldela LUL DM 2012 har inkommit.
i) SBF.
Info om att 4 av 5 ledamöter av SBF´s
Förtjänstkommitté har hoppat av inför deras
arbetsår har inkommit.
j) Beachflagkampanj.
Info om möjligheten att köpa en beachflagga har
inkommit.
k) SBF.
Kopior gällande Nyborg Boulesällskaps inträde i
SBF har inkommit.
§63

Skrivelser/rapporter.
Ingen hade något att rapportera under denna punkt.

§64

AU´s punkt.
a) Rapport från AU-mötet 2011-06-03.
Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt
Bilaga 1.

§65

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 89.791.66 kr.
Företagskontot: 33.379.34 kr.
Handkassan: 5.916.50 kr.
Sammanlagt:129.087.50 kr.
b) DM 2011.
Inför 2011 var det budgeterat en inkomst fr DM på
77.000 kr. Den ihopräknade inkomsten visar på
68.202 kr vilket betyder ett minus på 8.798 kr.
Preliminärt gick DM 2011 med ett plus på
22.649.50 kr. Senare kommer ett slutgiltigt bokslut
att göras vilket kommer att göras känt.
c) Inköp av Triss-lotter till Charlotte Sällbom,
SUN.
Förslaget från AU-mötet 2011-06-03 (Bilaga 1)
lades fram och bifölls.
d) Inköp av pokaler + medaljer till
distriktsserierna 2011.
2 pokaler + 16 medaljer till vinnarna av
distriktsserierna Div 2 Norra Veteran och Division
3 Norra Öppen kommer att köpas.
e) Gravering ”Bästa klubb på DM 2011”.
Ovanstående text skall graveras in på den STORA
vandringspokalen och det priset som SUN får
behålla.
Dessutom har gravyrplåten för 2003 på den
STORA vandringspokalen försvunnit vilken
kommer att ersättas med en ny plåt.

§66

BESLUT!

BESLUT!

BESLUT!

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
a) Utbildningen i höst.
Det blir en tränarutbildning i höst. De ansvariga
jobbar vidare med frågan.

Kvarstår!

b) Läger i framtiden.
Det har inkommit intresse att NSBF skall arrangera
ett damläger från olika föreningar.
De ansvariga jobbar vidare med frågan.
c) Ungdomsverksamheten i distriktet.
Då det känns angeläget att denna inte avstannar
skall det arrangeras någon slags generationsboule
under året på en lämplig ort i distriktet. I samband
med detta skall det ordnas någon form av tävling.
d) BouleApp-utbildning efterfrågad av LUL.
För att sekretariatet på DM 2012 skall fungera så
bra som möjligt så vill LUL kunna hantera
BouleApp. Deras önskan skall tillmötesgås på
något sätt.
e) Arrangörsutbildning.
Då det är mycket som skall fungera vid
arrangerandet av en tävling anser styrelsen att det
finns ett behov av att arrangera denna utbildning
någon gång i framtiden. Kanske kan en utbildning i
BouleApp slås ihop med LUL´s önskan enligt
punkt d).
f) Tärändö-veckan just innan SM.
Boule kommer att finnas på plats där i någon form.
Kanske kan det bli aktuellt med ett
propagandarrangemang.
§67

Tävlingsansvarig.
Trots att den tävlingsansvarige inte var närvarande
tog vi ändå upp denna punkt. Den tävlingsansvariga
hade innan mötet delgivit viss information som togs
upp.
a) Resumé DM 2011.
Vad fungerade bra?
1. Sekretariatet.
2. Fiket.
Vad fungerade mindre bra?
1. Det var lite långt till lunchserveringen.
2. 2 toaletter var för lite på damavdelningen.
3. Det var tråkigt att det STORA vandringspriset
som SUN fick 2010 inte var på plats.

Kvarstår!

4. Det var inte så många som kollade på
duellskyttet.
5. Det förekom att rutinerade rävar frångick
Tävlingsbestämmelserna angående enhetlig klädsel.
En enkät om årets DM skall skickas ut till
föreningarna

Alla

b) Distriktsserierna 2011.
Det tidigare strulet på SBF Online skall nu vara
åtgärdat.
c) Anmälan av NSBF´s representanter till
Skytte-SM 2011.
Håkan håller på att kolla upp vilka som skall spela
SM av de som klarat kvalgränsen. Han anmäler
därefter högst 2 stycken skyttar i varje klass.
§68

Håkan

Domaransvarig.
a) Domare distriktsserierna 2011.
Ett eftersök av domare till omgång 2 + finalspelet
för Div 2 Norra Veteran har påbörjats.

§69

§70

BOD´s önskade svar angående tilldelningen av
DM 2012 till LUL.
Vi diskuterade ärendet och finslipade på ett färdigt
utskick till BOD + övriga sökande av
arrangemanget. Ett utskick till de 4 sökande
föreningarna skall göras och därefter skall en notis
om motiveringen till beslutet läggas ut på NSBF´s
hemsida.
Manualerna.
a) När skall de vara klara?
Till styrelsemötet innan Föreningsträffen.
Tanken är att dessa då skall presenteras och
justeras. Slutgiltiga manualer skall vara klara att
läggas fram under Föreningsträffen.

§71

Magnus

Inventering.
a) Vad äger NSBF?
Detta skall vi försöka sammanställa i ett dokument.

Alla

b) Vem är ansvarig?
AU.
§72

AU

NSBF´s nya stadgar.
Sen en tid tillbaka har ett fokus varit på DM 2011.
Håkan och Owe skall arbeta med ihopsättandet av
de nya stadgarna under sommaren.

§73

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

§74

Nästa möte.

Håkan och Owe

a) Datum.
Tisdagen den 16/8 kl 18.00 över Skype.
§75

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

-------------------------------------Rune Åström
Justerare

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

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

Bilaga 1.

AU-möte 2011-06-03
Närvarande:
Mats, Eva, Magnus.
Ärende:
1. Att besluta om inköp av 13 Triss-lotter för att premiera den spelare som tagit flest DM-guld
inom NSBF genom tiderna..
Bakgrund till beslutet:
1. DM inom NSBF har arrangerats mellan 1995 och 2010. Magnus har sammanställt en
komplett lista över vilka som tagit DM-guld inom NSBF under denna period.
Sammanräkningen visade att Charlotte Sällbom, SUN, tagit sammanlagt 13 DM-guld.
Då ett uppmärksammande av detta aldrig tidigare gjorts tycker vi att det är på tiden att det
görs.
Beslut:
Att köpa 13 st Triss-lotter, vilka skall delas ut till Charlotte Sällbom, SUN, under invigningen
av DM 2010 som ett uppmärksammande av hennes 13 DM-guld inom NSBF under åren
1995-2010.
Det beslutades dessutom att detta skall vara ett återkommande uppmärksammande till varje
person som är i ensam ”ledning” och som INTE är den tidigare ledaren.

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

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

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

