Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 10/11
Datum: 2011-10-12
Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson,
Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström
Frånvarande: Ingen
Telefonmöte över Skype: 2011-10-12 (18.00-23.30)
§
Ämne
Verkställs av
§109

Mötets öppnande och fastställande av
dagordning.
Magnus öppnade mötet.

§110

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

§111

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

§112

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

§113

Föregående protokoll.
Protokollet från 2011-09-07 gicks igenom vilket
sedan godkändes och lades till handlingarna.

§114

Inkommande/utgående post.
1/35 NSBF (Utgående).
Ett mail med förhandsinfo om sista anmälningsdag
till Föreningsträffen den 24-25/9 2011 har skickats
ut.
2/35 SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 26 – 6 september
har inkommit.

Magnus

Mats,Håkan och Owe.

3/35 Quality Hotel Selma Lagerlöf.
Information om delar av deras utbud har inkommit.
4/35 Västerbottens Idrottsförbund.
En inbjudan till en SDF-konferens i Umeå
den 21-22/10 2011 har inkommit.
5/35 SKÖ.
Ett mail angående finalspelet i Div 2 Norra Veteran
har inkommit.
6/35 NSBF (Utgående).
Ett svar angående 5/35 har skickats ut.
7/35 BOD.
Ett mail med förslag på diskussionspunkter inför
Föreningsträffen har inkommit.
8/35 KLX.
Ett mail med deras ansökningar av tävlingar 2012
har inkommit.
9/35 NSBF (Utgående).
En inbjudan till Föreningsträffen har skickats ut.
10/35 Telesport.
Ett mail där den nya teloperatören informerar om
möjligheten för föreningar att tjäna pengar om
enskilda medlemmar flyttar över sitt abonnemang
till dem har inkommit.
11/35 Svensk Idrott.
Nr 6, september 2011 har inkommit.
Medföljande bilaga: idrottsprisföretaget Glentons
katalog.
12/35 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens
Idrottsförbund.
Nyheter och utbildningar Vecka 37 har inkommit.
13/35 Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet” VI och Idrotten” har inkommit.
14/35 Västerbottens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2011-09-12 har inkommit.
15/35 SISU Idrottsutbildarna - Västerbotten.
Ett styrelseprotokoll från 2011-09-12 har inkommit.

16/35 NSBF (Utgående).
En påminnelse om förlängd anmälningsavgift till
Föreningsträffen har skickats ut.
17/35 NSBF (Utgående).
Styrelseprotokoll 9/11 har skickats ut.
18/35 SKÖ.
Ett mail angående Föreningsträffen med lite olika
kommentarer på diskussionspunkterna har
inkommit.
19/35 AND.
Ett mail att ta upp på Föreningsträffen har
inkommit. Mailet innehåller fortsatt kritik av
NSBF´s val av LUL som DM-arrangör 2012.
20/35 SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 27 - 20 september
har inkommit.
21/35 Karlstad Congress Culture Center.
En presentation av delar av deras utbud har
inkommit.
22/35 SBF.
En inbjudan till distriktskonferensen den 15-16/10
2011 har inkommit.
23/35 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens
Idrottsförbund.
Nyheter och utbildningar Vecka 39 har inkommit.
24/35 Västernorrlands Idrottsförbund.
Ett nyhetsbrev har inkommit.
25/35 Västerbottens Idrottsförbund.
En påminnelse om SDF-konferensen den 21-22/10
2011 har inkommit.
26/35 GBC.
Inbjudningar till Holmströms El Cup 2011-10-15
och XL-Bygg Norr 2011-10-16 har inkommit.
27/35 Telesport.
Information om möjligheten att skaffa sig ett
telefoniabonnemang har inkommit. Detta är ett
slags riktat erbjudande till idrottsföreningar.

28/35 Västerbottens Idrottsförbund.
Handlingar inför SDF-konferensen den 21-22/10
2011 har inkommit.
29/35 Svensk Idrott.
Nr 7, oktober 2011 har inkommit.
30/35 SISU Västerbotten.
Information om möjligheten att använda sig av
Idrottsservice AB, ett nybildat dotterbolag till
Västerbottens Idrottsförbund. Detta bolag
möjliggör för föreningar att för en kostnad få
tillgång till olika tjänster.
31/35 SUN.
En inbjudan till Sundsvall Halloween Open
den 4-6/11 2011 har inkommit.
32/35 Good Wheel.
Information om möjligheten att köpa en elcykel har
inkommit.
33/35 NSBF (Utgående).
Minnesanteckningar från Föreningsträffen har
skickats ut.
34/35 SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens
Idrottsförbund.
Nyheter och utbildningar Vecka 41 har inkommit.
35/35 GBC.
Ett mail med en förfrågan vilken typ av material
som NSBF önskar till hemsidan har inkommit.
§115

Skrivelser/rapporter.
a) SDF-konferensen i Umeå den 21-22/10 2011.
Magnus är anmäld till denna träff.
b) Distriktskonferensen i Stockholm
den 15-16/10 2011.
Mats, Ragnar och Eva är anmälda.

§116

AU´s punkt.
a) Rapport från AU-mötet 2011-09-26.
Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt
Bilaga 1.

§117

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 89.791.66 kr.
Företagskontot: 5.728.84 kr.
Handkassan: 5.616.50 kr.
Sammanlagt: 101.137.00 kr.
b) Beslut angående §116a).
Styrelsen beslutade att godkänna beslutet från AU.
c) Tillägg till AU-protokollet från 2011-09-26.
Om SBF inte står hela boendekostnaden för Eva
och Mats så står NSBF för mellanskillanden.

§118

BESLUT!
BESLUT!

Utvecklingsansvarig/Utbildningsansvarig.
a) Utbildningen i höst.
De ansvariga arbetar vidare med frågan.
b) Läger i framtiden.
Enligt årets Föreningsträff så ligger detta ansvar på
föreningarna. Anledningen till det är att
föreningarna därmed möjliggör att använda sig av
SISU.
NSBF skall vara behjälpliga med stöttning.
c) BouleApp-utbildning.
Denna utbildning är något som föreningarna måste
söka medel till själva.
LUL har sökt och blivit beviljade bidrag från SISU
för att få till stånd en utbildning senare i höst.
d) Arrangörsutbildning.
De ansvariga har ännu inte tittat så mycket på detta
då ett fokus varit bla på tränarutbildningen.
Någon form av utbildning kommer att ske för LUL
inför DM 2012. NSBF kommer då att vara med på
ett hörn.
e) Utbildning i ”att spela boule”.
Se a)

Kvarstår!

f) Resumé PB´s Juniorcup 2011.
Sammantaget var det en lyckad helg för deltagarna
från NSBF. En hel del kontakter knöts och suget
efter boule ökade. Vad som inte var bra var att
själva tävlingsupplägget tog en hel del tid i anspråk.
Ragnar kommer att skriva till SBF i ärendet och
påpeka detta då han tror att det inte gynnar
utvecklingen.

Ragnar

g) Tränarutbildningen den 19-20/11 2011.
Denna utbildning kommer att genomföras för de
norra föreningarna i distriktet, vilka tillhör
Norrbottens Idrottsförbund.
h) Kurs i mental träning i Östersund.
Mats Hult har påbörjat en mental träning där.
Mats har kompetensen att göra detta då han för
många år sedan utbildade sig till Steg3-tränare i
pistolskytte och då läste idrottspsykologi, som han
sedan praktiserade i sin roll som tränare i
pistolskytte.
i) Kurser i Sundsvall.
En regelkurs är planerad och även någon mer kurs.
§119

Tävlingsansvarig.
a) Behandling/yttrande av föreningarnas
ansökningar av regionala tävlingar 2012.
Vi gick igenom ansökningarna och diskuterade
igenom dem. Vissa små detaljer återstår vilket
ligger på Håkans bord att lösa.
b) Datum DM 2012.
Det tidigare bestämda datumet den 7-10/6 har vi
varit tvungna att ändra då det under den helgen
arrangeras en tävling i SBF´s regi.
Nytt datum 31/5 - 4/6. Den 31/5 skall skyttekvalet
ske och den 4/6 spelas MXt.
c) Tillsättande av en DM-utredning.
Ett beslut togs på att tillsätta en utredning som
försöker ta reda på föreningarnas uppfattning om
DM´s utformning i framtiden.
d) Låsning av helger 2012 då inga lokala
tävlingar kan spelas.
Vi kom överens om att låsa följande helger för
respektive arrangemang;

Håkan

BESLUT!

BESLUT!

1. 10-11/3. (utbildningshelgen).
2. 24-25/3. (Bouleting/Distriktsårsmöte NSBF).
3. 2-3/6. (del av DM-dagarna)
4. 15-16/9. (Föreningsträffen).
5. 17-18/11. (Utbildningshelg)
e) Hur öka intresset för regionala tävlingar
framledes?
Vi pratade lite om att återinföra Norrchampion i
någon form + att kanske premiera den spelaren i
distriktet som spelat flest regionala tävlingar 2012
inom NSBF.
Vi diskuterade även att göra ett ”pålägg” på den
fastlagda sanktionsvavgiften på 300kr så att den
summan höjs något. Detta ”pålägg” skall användas
till något slags pris.
På frivillig basis skulle man kunna tänka sig att
föreningar skjuter till pengar till ett större pris.
Inga beslut är fattade i frågan.
§120

Domaransvarig.
a) Domarträff.
Det blir en domarträff i Sundsvall och en i Luleå
under helgen den 19-20/11. Träffen varar över EN
dag. Owe och Håkan funderar på ett lämpligt
upplägg.
b) Problem med att lägga in domarrapporter i
SBF Online.
Owe kollar upp detta.

§121

Föreningsträffen den 24-25/9 2011.
a) Resumé.
Vi tyckte alla att det var en givande helg som gav
ett stort utbyte av erfarenheter och åsikter.
En känsla var att denna träff var den bästa på flera
år.
Det konstaterades att det var tråkigt att några av de
tongivande föreningarna inte närvarade.
Det var även tråkigt att föreningar som lämnat in
material till träffen inte närvarade och deltog i
diskussionerna kring inskickade ämnen.

Owe och Håkan

Owe

§122

§123

Ulf Wallmans roll som tävlingskonsulent i SBF.
Då Ulf närvarade på Föreningsträffen fick vi alla en
lite mer konkret inblick i hans roll.
Vi enades om att författa ett mail till SBF där vi
skriver att vi uppskattar hans jobb och önskar en
kontinuitet av den posten i framtiden.

AU

Övriga frågor.
a) Domarkommittén.
Håkan lät meddela att domarkommittén kommer att
läggas ner vid årsskiftet.
b) Roller i framtiden i styrelsen.
Mats framkastade lite tänkbara justeringar i de
tidigare klargjorda rollerna. På nästa möte skall vi
diskutera detta igen.

§124

Kvarstår!

Nästa möte.
a) Datum.
Onsdag den 16/11 kl 18:00 över Skype.

§125

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

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

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

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

Bilaga 1
AU-möte 2011-09-26
Närvarande:
Mats, Eva och Magnus (AU)
Ärende:
1. Beslut om hur många personer NSBF ska skicka till Distriktskonferensen den 15-16/10.
___________________________________________________________________________
Bakgrund:
I Inbjudan till Distriktskonferensen står det att SBF betalar logi + resa för 2 personer.
Under Föreningsträffen togs ett beslut om att Mats Hult och Ragnar Nilsson skulle närvara.
Det talades under Föreningsträffen om behovet av att bredda kunskapen inom distriktet inom
flera områden och det konstaterades även att NSBF har en ekonomi som tillåter att det görs
vissa investeringar i ”kunskapskapital”.
Det bestämdes att Mats skulle åka bil från Östersund till Stockholm.
En fundering föddes om även Eva Persson skall följa med.
Beslut:
Mot bakgrund av vad som skrivits under Bakgrund här ovan så beslutades det att även Eva
Persson skall följa med.
De enda merkostnaderna för NSBF blir då;
1. Del i ett dubbelrum.
2. Mat under helgen.

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

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

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

