Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 04/12
Datum: 2012-05-23
Närvarande: Mats Hult, Håkan Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe
Rosenholm (kom in vi d §32a), Magnus Sandberg och Rune Åström
Möte över Skype: 18:00 – 22:00
§
Ämne
Verkställs av
§26

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

§27

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

§28

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

§29

§30

Val av Justerare att tillsammans med Ordförande
justera protokollet.
Till Justerare att tillsammans med Ordförande justera
protokollet valdes Håkan och Ragnar.
Föregående protokoll.
Protokollet från 2012-04-04 gicks igenom.
Justering 1:
I §22b) står det att Kent Nilsson, GBC, skulle åka till
Förbundsmötet som ett ombud utsett av föreningarna.
Kent fick förhinder och ersattes av Ragnar Nilsson,
KLX.
Efter denna justering godkändes protokollet och lades till
handlingarna.

§31

Inkommande/utgående post.
1/36 Svensk Idrott.
Nr 4 , april 2012., har inkommit.

Magnus

Mats, Håkan och
Ragnar.

2/36 NSBF (Utgående).
En inbjudan till DM 2012 har skickats iväg.
3/36 Västernorrlands Idrottsförbund.
Material inför årsstämmorna 2012-04-18 har inkommit.
4/36 NYB.
En funktionärslista efter deras årsmöte + en årsberättelse
2011 har inkommit.
5/36 SKÖ.
Ett protokoll från deras årsmöte 2012-03-02 +
en årsberättelse för 2011 har inkommit.
6/36 SBF.
Ett besked angående ställd fråga gällande resa till
Förbundsmötet har inkommit.
7/36 NSBF (Utgående).
Årsmötesprotokollet från 2012-03-25 har skickats iväg.
8/36 NSBF (Utgående).
Styrelseprotokoll 3/12 från 2012-04-04 har skickats
iväg.
9/36 NSBF (Utgående).
Ett mail med en uppmaning att ansöka om DM 2013
har skickats iväg.
10/36 Västerbottens Idrottsförbund.
Nyhetsbrevet VI & Idrotten, april 2012, har inkommit.
11/36 NSBF (Utgående).
Ett mail med information om att NSBF kommer att styra
kommande information till hemsidan har skickats iväg.
12/36 SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 8 - 17 april har
inkommit.
13/36 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna.
Nyheter och Utbildningar Vecka 16 har inkommit.
14/36 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna.
En inbjudan till Norrbottens Idrottsgala 2012-05-05 har
inkommit.

15/36 LUL.
En inbjudan till Stens Cup 5-6/5 2012 har inkommit.
16/36 Västernorrlands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna.
Ett nyhetsbrev har inkommit.
17/36 SKÖ.
En inbjudan till Vårmötet 2012-05-23 har inkommit.
18/36 SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 9 - 2 maj har inkommit.
19/36 GBC.
En ansökan om att få arrangera DM 2013 har inkommit.
20/36 NOR.
Ett mail med en önskan om att styrelsen tar upp en
tidigare ställd fråga om sanktion på nästa styrelsemöte
och att svaret förs in i protokollet har inkommit.
21/36 Västerbottens Idrottsförbund.
Info om att inskickat material är tillräckligt för
utbetalning av SDF-bidraget 2012.
22/36 GBC.
En inbjudan till Veteransingeln 2012-05-16 har
inkommit.
23/36 LUL.
En inbjudan till Veterantävling 2012-05-09 har
inkommit.
24/36 SUN.
En ansökan om att få arrangera DM 2013 har inkommit.
25/36 SUN.
En inbjudan till Funny Spring Open 19-20/5 2012 har
inkommit.
26/36 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna.
Nyheter och Utbildningar Vecka 18 har inkommit.
27/36 Seniorer Plus.
En önskan om att boule finns representerat på
seniormässan på Nolia i Umeå 2012-10-24 har
inkommit.

28/36 BOD.
En inbjudan till Tallboule Cup 2012-05-17 har
inkommit.
29/36 NJV.
Information om att deras tävling Njurundaboulen
2012-05-26 är inställd har inkommit.
30/36 KLX.
En inbjudan till Strandängsboule den 26-27/5 har
inkommit.
31/36 SBF.
Information om Skytte-SM har inkommit.
32/36 Västerbottens Idrottsförbund.
En inbjudan om att nominera personer till en arbetsgrupp
med avseende att utreda SDF-bidraget i framtiden har
inkommit.
33/36 SBF.
Nyhetsbrevet Svensk Boule Nr 10 - 15 maj har
inkommit.
34/36 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna.
Nyheter och Utbildningar Vecka 21 har inkommit.
35/36 Västerbottens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2012-05-12 har inkommit.
36/36 SISU Västerbotten.
Ett styrelseprotokoll från 2012-05-12 har inkommit.
§32

Skrivelser/rapporter.
a) Resumé årsstämmorna i Västernorrlands
Idrottsförbund/SISU Västernorrland 2012-04-18.
För NSBF´s del närvarade Håkan Jonsson. Det mest
anmärkningsvärda att delge är att det framkom att
landstingen i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen är
de enda som inte betalar in pengar till SISU.
b) Resumé årsstämmorna i Norrbottens
Idrottsförbund/SISU Norrbotten 2012-04-21.
För NSBF´s del närvarade Rune Åström.

c) Resumé årsstämmorna i Jämtland-Härjedalens
Idrottsförbund Idrottsförbund/SISU JämtlandHärjedalen 2012-04-19.
För NSBF´s del närvarade Mats Hult.
d) Resumé årsstämmorna i Västerbottens
Idrottsförbund/SISU Västerbotten 2012-04-21.
För NSBF´s del närvarade Magnus Sandberg.
Det mest anmärkningsvärda att delge är att det kommer
att tillsättas en utredningsgrupp som skall se över SDFbidraget i framtiden.
e) Resumé SBF´s Förbundsmöte 21-22/4 2012.
Hammarby Boules motion angående
tävlingsverksamheten var den som debatterades flitigast.
En direkt konsekvens av den kommer att bli att det under
2013 kommer att bli en förenkling i
sanktionsförfarandet.
Både Håkan Jonsson, SUN, och Eva Persson, STO, blev
invalda som ledamöter i Förbundsstyrelsen.
§33

AU´s punkt.
a) Rapport från AU-mötet 2012-04-12.
Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt
Bilaga 1.
b) Rapport från AU-möte 1 2012-05-03.
Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt
Bilaga 2.
c) Rapport från AU-möte 2 2012-05-03.
Styrelsen delgavs det som avhandlats enligt
Bilaga 3.

§34

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 71.156.66 kr.
Företagskontot: 41.690.34 kr.
Handkassan: 3.740.50 kr.
Sammanlagt: 116.587.50 kr.

b) Beslut angående AU-mötet 2012-04-12.
Beslutet från AU godkändes av styrelsen.

BESLUT!

c) Beslut angående AU-möte 2 2012-05-03.
Punkterna 1 under Beslut: och Kostnad för detta:
stryks.
Anledningen är att tidsangivelsen i beslutet innefattar
tiden för den retroaktiva delen, därför en onödig klausul.
Kostnaden behöver i detta beslut inte delges i
protokollet.
Efter denna korrigering godkändes beslutet av styrelsen.

BESLUT!

d) Beslut angående inköp av ett lokalt förknippat pris
till Bästa klubb på DM 2012.
Det beslutades att Rune får förtroende att inhandla ett
pris till en maximal summa på 1500kr.
§35

BESLUT!

Utvecklingsansvarig.
a) Begynnande bouleaktiviteter på olika orter.
Det pågår viss aktivitet i Påläng utanför Kalix, i
Övertorneå och i Haparanda. På vissa av dessa orter
kommer Ragnar att vara behjälplig.
b) Damläger.
Ett damläger kommer att arrangeras under detta
verksamhetsår.

§36

Utbildningsansvarig.
a) Utbildningar i framtiden.
Efter sommaren kommer Rune att ta tag i detta och det
som då är mest angeläget är;
1. Damträff
2. Sekretariatsutbildning

§37

Tävlingsansvarig.
a) DM 2012.
Det är klart att Fredrik Dahlén kommer att hjälpa till i
sekretariatet.
I övrigt så är det bara olika smådetaljer som behöver
finslipas.

BESLUT!

b) DM 2013.
2 stycken föreningar hade i tid inkommit med en
ansökan om att få vara medarrangör till detta
arrangemang. Dessa föreningar var GBC och SUN.
Då 2 av ledamötena i styrelsen har sin licens i SUN
(Håkan och Owe) deltog dessa ej i beslutet pga jäv.
Styrelsen beslutade om att tilldela SUN arrangemanget.

BESLUT!

c) Distriktsserierna 2012.
Allt ligger ute på SBF Online för inrapportering.
d) Beslut angående AU-möte 1 2012-05-03.
Beslutet från AU godkändes av styrelsen.
e) NOR´s ställda fråga angående sanktionering
(§31 20/36).
NOR hade sökt sanktion för en lokal tävling på den
regionala helgen den 14-15/4. NOR fick avslag.
LUL hade sökt sanktion för en lokal tävling på en helg
där det var en utbildningshelg inom SBF.
LUL fick avslag.
TK hos SBF behandlade LUL´s ansökan och försökte
hitta en lämplig helg. TK flyttade den till den regionala
helgen den 14-15/4 och gav således LUL dispens för en
lokal tävling på en regional helg.
§38

Domaransvarig.
a) Domarträff.
Det kommer att bli domarträffar under hösten med
början i Sundsvall och sedan i norra delen, förslagsvis i
Luleå.
b) Spelande domare.
På SBF´s Förbundsmöte togs beslutet att distrikten
själva styr över hur de vill ha det i sitt distrikt. Styrelsen
är enig om att man i princip är emot användande av
spelande domare men att dispens i undantagsfall kan ges
för speciella tillfällen, beslut tas för varje ansökan.
c) Domare under DM 2012.
De flesta domarna är tillsatta.
d) Domare under distriktsseriespelet 2012.
Håkan Jonsson dömer Sammandrag 1 i Sundsvall
den 16-17/6.
Ragnar Nilsson dömer Sammandrag 1 i Luleå
den 16-17/6.

BESLUT!

§39

Kostnadsersättningar/arvoden i framtiden.
För att få helkoll på vad som gäller kommer Mats att
ta reda på vad som gäller enligt Skatteverkets regler som
vi bör följa.

§40

NSBF´s stadgar.
Dessa skall i dagarna skickas till SBF.

§41

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

§42

Nästa möte.

Mats

a) Datum.
Torsdag den 16/8.
§43

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

-------------------------------------------Ragnar Nilsson
Justerare

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

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

Bilaga 1
AU-möte 2012-04-12
Närvarande:
Mats, Eva och Magnus (AU)
Ärende:
Beslut om inköp av en skrivare till Håkan Jonsson.
Bakgrund:
I egenskap av tävlingsansvarig så blir det i denna roll nödvändigt att göra en del utskrifter.
Beslut:
Att bidraga med en summa upp till 700 kr för ett inköp av en skrivare.

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

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

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

Bilaga 2
AU-möte 1 2012-05-03
Närvarande:
Mats, Eva och Magnus (AU)
Håkan (förstärkning inför detta möte)
Ärende:
Att besluta om vilka föreningar som skall stå för arrangemangen av de olika distriktsserierna
2012.
Beslut:
Det togs ett beslut gällande ovanstående ärende vilket listas enligt följande:
(Ett beslut angående arrangörsklubben för Div 3 Norra Veteran - Norra gruppen för Omgång
1 kunde inte tas under mötet då vissa saker inte var helt klara. Det beslutades att föra in
beslutet i detta protokoll när arrangören var utsedd. Detta beslut togs 2012-05-14)
Omgång 1 (16-17/6):
SUN (Div 2 Norra Veteran, Div 3 Norra Öppen och Div 3 Norra Veteran - Södra gruppen).
Spelas i Sundsvall.
LUL (Div 3 Norra Veteran - Norra gruppen).
Spelas i Luleå.
Omgång 2 (11-12/8):
STO (Div 3 Norra Veteran - Södra gruppen).
Spelas i Östersund.
BOD (Div 2 Norra Veteran, Div 3 Norra Öppen och Div 3 Norra Veteran - Norra gruppen).
Spelas i Boden.
Omgång 3 (8-9/9):
NOR (Div 3 Norra Veteran - finalspelet).
Spelas i Umeå. och var dessa skall spelas.

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

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

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

Bilaga 3
AU-möte 2 2012-05-04
Närvarande:
Mats, Eva och Magnus (AU)
Ärende:
Förslag om att förlänga den månatliga frågesporten på NSBF´s hemsida.
Bakgrund:
I ett AU-protokoll från 2011-03-27 står det att ett beslut togs att arrangera en månatlig tävling
på NSBF´s hemsida under 1 år. Tävlingen skulle vara i form av en frågesport och en vinnare
skulle varje månad belönas med 2 Triss-lotter. Detta försöksår har kanske inte varit en
dundersuccé,men det har ändå genererat ett visst ökat intresse för NSBF´s hemsida.
Beslut:
Mot bakgrund av att bibehålla ett intresse för NSBF´s hemsida och med en förhoppning om
att öka intresset togs 2 beslut:
1. Att retroaktivt ge bifall för utbetalningen till frågesportvinnaren för tiden mellan
2011-03-27 t. o.m detta AU-möte (2012-05-04).
2. Att förlänga beslutet av den månatliga frågesporten 1 år.
Kostnad för detta:
1. 2 Triss-lotter/månad = 2 x 25 kr = 50 kr.
2. 12 månader x 50 kr = 600 kr.
3. Kostnad för 1 vinsttillfälle enligt punkt 1 ovan = 50 kr.
Sammanlagd kostnad: 600 + 50 kr = 650 kr.

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

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

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

