Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 8/11
Datum: 2011-08-16
Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe
Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström
Frånvarande: Ingen (Ragnar var dock frånvarande större delen av mötet pga en dålig
uppkoppling.
Telefonmöte över Skype: 2011-08-16 (18.00-22.30)
§
Ämne
Verkställs av
§76

Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Magnus öppnade mötet.

§77

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

§78

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

§79

§80

Val av Justerare att tillsammans med
Ordförande justera protokollet.
Till Justerare att tillsammans med Ordförande
justera protokollet valdes Eva och Håkan.
Föregående protokoll.
Protokollet från 2011-06-14 gicks igenom.
Justering 1:
I fältet över vilka som var närvarande under mötet
saknas Rune Åströms namn.
Justering 2:
I §65b) nämns det att DM gick med en preliminär
vinst på 22.649.50 kr. Denna siffra handlar inte alls
om DM utan är NSBF´s resultatet vid dags datum
(2011-06-14.)

Magnus

Mats,Eva och Håkan.

Justering 3:
Under §75 står det att Eva Persson och Ragnar
Nilsson var justerare. Det är fel. De rätta justerarna
var Owe Rosenholm och Rune Åström.
Kommentar till Justering 3:
Ett justerat styrelseprotokoll skickades ut till
föreningarna och det sattes även in på hemsidan.
Tidigt uppmärksammades att det förelåg ett fel och
ett nytt protokoll skrevs med en korrigering enligt
Justering 3. Hemsidan uppdaterades med detta
protokoll, men glömdes bort, i dessa semestertider,
att skickas ut till föreningarna.
Sålunda har det figurerat 2 st upplagor av protokoll
7/11.
Efter dessa justeringar godkändes protokollet och
lades till handlingarna.
§81

Inkommande/utgående post.
a) Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.
En inbjudan till en SDF-konferens 2011-08-30 har
inkommit.
b) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 22 – 14 juni har
inkommit.
c) Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet VI § Idrotten, 15 juni, har inkommit.
d) Västernorrlands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Västernorrland.
Ett nyhetsbrev har inkommit.
e) Braband Petanque.
En inbjudan till en tävling i Århus den
30-31/7 2011 har inkommit
f) NSBF (Utgående).
Ett mail med motiveringar till varför LUL fick DM
2012 har skickats till AND, BOD, GBC och LUL.
g) SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens
Idrottsförbund.
Ett mail med nyheter och inbjudningar till
utbildningar Vecka 25 har inkommit.

h) AND.
Ett mail med anledning av sk ”kortning” av
speldagarna under seriespelet i Kalix 2011-06-18
har inkommit.
i) GBC.
En inbjudan till Guldkannan 2011-07-09 har
inkommit.
j) Västerbottens Idrottsförbund.
Ett protokoll från ett styrelsemöte 2011-06-20 har
inkommit.
k) SISU Västerbotten.
Ett protokoll från ett styrelsemöte 2011-06-20 har
inkommit.
l) Petanque Club Kalev.
En inbjudan till en tävling i Tallin den
20-21/8 2011 har inkommit.
m) BOD.
En inbjudan till Midnattsboule Cup 2011-07-15 har
inkommit.
n) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 23 – 12 juli har
inkommit.
o) NSBF (Utgående)
Ett svar till AND angående inkommit mail enligt h)
ovan har skickats iväg.
p) Beachflagkampanj.
Info om möjligheten att köpa en beachflagga har
inkommit.
q) LUL.
En inbjudan till seriespel i Luleå den 13-14/8 2011
har inkommit.
r) Västerbottens Idrottsförbund.
Ett extra nyhetsbrev angående Idrottens Dag
2011-08-06 har inkommit.
s) SKÖ.
En inbjudan till Höstmötet 2011-08-31 har
inkommit.

t) Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen.
Information om SDF-konferensen 2011-08-30 har
inkommit.
u) Västernorrlands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Västernorrland.
Ett nyhetsbrev har inkommit.
v) Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen.
En påminnelse om att anmäla sig till SDFkonferensen 2011-08-30 har inkommit.
w) Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet VI § Idrotten, 16 augusti, har
inkommit.
x) AND.
En överklagan angående AU´s beslut om sk
”kortning” enligt o) ovan har inkommit.
y) Västerbottens Idrottsförbund.
Ett årsstämmoprotokoll från 2011-04-06 har
inkommit.
z) SISU Idrottsutbildarna Västerbotten.
Ett årsstämmoprotokoll från 2011-04-06 har
inkommit.
å) SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 24 – 9 augusti har
inkommit.
§82

Skrivelser/rapporter.
a) Idrottens Dag på Stora Nolia i Umeå
2011-08-06.
NOR närvarade med en del personer.
En rapport från detta kommer att delges i nästa
styrelseprotokoll.
b) Boule i Bälinge.
Rune har varit på en upptaktsträff i Bälinge.
Boulebanor kommer att anläggas där.

§83

AU´s punkt.
a) Rapport från AU-mötet 2011-07-13 +
2011-07-18.
Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt
Bilaga 1.

§84

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 89.791.66 kr.
Företagskontot: 32.203.84 kr.
Handkassan: 5.816.50 kr.
Sammanlagt:127.812 kr.
b) Återbetalning av startavgifter för hela DM
2011 till NOR.
Arrangörsavgiften på 15% av startavgifterna för
DM skall utbetalas till NOR.
Startavgifterna uppgick till 67.602 kr.
NOR kommer att få 10.140 kr.

§85

BESLUT!

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
a) Utbildningen i höst.
De ansvariga skall träffas i dagarna och prata om
det.
b) Läger i framtiden.
De ansvariga jobbar vidare med frågan.

Kvarstår!

Kvarstår!

c) BouleApp-utbildning.
Kanske kan en utbildning i BouleApp slås ihop
med arrangörsutbildningen enligt punkt d).

Kvarstår!

d) Arrangörsutbildning.
Kanske kan en arrangörsutbildning slås ihop med
en BouleApp-utbildning enligt punkt c).

Kvarstår!

e) Utbildning i ”att spela boule”.
Finns det ett intresse för att anordna en sådan lite
bredare utbildning?
De ansvariga jobbar vidare med frågan.

Kvarstår!

§86

Tävlingsansvarig.
a) Distriktsserierna 2011.
Vinnarna av Div 3 Norra Öppen blev SUN 2. De
kommer att kvala under seriespelshelg 3 den
10-11/9 2011 om en plats i Div 2 Norra Öppen
2012.
I Div 2 Norra Veteran har grundspelet avslutats.
Till slutspelet seriespelshelg 3 den 10-11/9 2011
kommer 8 lag att göra upp om seriesegern och om
en plats i Div 1 Norra Veteran 2012.
Slutspelsorten är i dagsläget inte bestämd.
b) Enkät angående DM 2011.
Denna kommer att bifogas inbjudan till
Föreningsträffen 2011.
c) Förtjänsttecken på kommande DM.
Endast 1:an kommer att få detta.

BESLUT!

d) Spelordningen på DM 2012.
LUL arbetar på ett förslag som de kommer att lägga
fram under Föreningsträffen den 24-25/9.
e) Ny tävlingsansökan.
NYB har ansökt om en tävling som heter
Luciakronan. Tävlingen kommer att spelas
2011-12-17.
§87

Domaransvarig.
a) Domare till finalspelet av Div 2 Norra
Veteran 2011.
Detta är inte klart. Owe jobbar vidare på det.

§88

BESLUT!

Owe

Behandling av AND-ärendet ang sk ”kortning”.
a) Vad tycker styrelsen ang AU´s beslut enligt
Bilaga 1?
Styrelsen ställer sig bakom AU´s beslut.
b) Överklagan av AND ang AU´s beslut och
utskickade brev till AND enligt §81 x).
Beslutet enligt a) ovan kvarstår.
Ett svar till AND kommer att författas.

BESLUT!

BESLUT!

§89

Föreningsträffen den 24-25/9 2011.
a) Vad skall vi jobba vidare med?
1. Manualerna skall vara klara.
2. En inbjudan skall göras och i den skall det
framgå vilka olika områden som vi skall diskutera.
3. Enkäten angående DM skall bifogas inbjudan.
b) Inbjudan av Ulf Wallman.
Sen en tid tillbaka är Ulf Wallman, SKT, anställd
av SBF som medansvarig för arbete kring bland
annat tävlingsverksamheten. Kontakt skall tas med
Ulf för att bjuda in honom till Föreningsträffen.

§90

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

§91

Nästa möte.

Håkan

a) Datum.
Onsdagen den 7/9 kl 18.00 över Skype.
§92

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

-------------------------------------Håkan Jonsson
Justerare

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

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

Bilaga 1

AU-möte 2011-07-13 + 2011-07-18
Närvarande 2011-07-13:
Mats, Eva och Magnus (AU)
Håkan (förstärkning inför detta möte)
Närvarande 2011-07-18:
Mats, Eva och Magnus
Ärende:
Att behandla det inkomna brevet från IFK Anderstorp (AND) där de önskar svar från NSBF
angående sk ”kortning” av seriespelssammadrag 1 i Kalix helgen den 18-19/6 2011. AND
önskar bli kompenserade med 1.350 kr från NSBF för utlägg i samband med övernattning för
6 personer natten mellan lördag och söndag.
Beslut:
AU beslutade 2011-07-18 att inte kompensera AND för extra logikostnader i samband med
seriespelssammandrag 1 helgen den 18-19/6.
Ett brev via snigelpost kommer att tillsändas AND. I detta brev ger NSBF svar på ställda
frågor och delger AND sin syn på frågeställningen.

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

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

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

