Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 07/12
Datum: 2012-10-22
Närvarande: Mats Hult, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus
Sandberg och Rune Åström
Möte över Skype: 18:00 - 20:30
§
Ämne
§79

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

§80

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

§81

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

§82

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

§83

Föregående protokoll.
Protokollet från 2012-09-26 gicks igenom vilket sedan
godkändes och lades till handlingarna.

§84

Inkommande/utgående post.
1/11 Västernorrlands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Västernorrland.
Ett nyhetsbrev från 2012-09-27 har inkommit.
2/11 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Norrbotten.
Nyheter och Utbildningar Vecka 40 har inkommit.
3/11 GBC.
Inbjudningar till Holmströms El Cup 2012-10-13 och
Höstdubbel XL Bygg 2012-10-14 har inkommit.

Verkställs av

Magnus

Mats, Owe och
Rune.

4/11 NSBF (Utgående).
Styrelseprotokoll 6/12 från 2012-09-26 har skickats ut.
5/11 SBF.
Nyhetsbrev Svensk Boule Nr 20 - 2 oktober
har inkommit.
6/11 Svensk Idrott.
Nr 7, oktober 2012, har inkommit.
7/11 SUN.
En inbjudan till Sundsvall Halloween Open
den 2-4/11 2012 har inkommit.
8/11 BOD.
En inbjudan till Höstboule 2012-11-04 har inkommit.
9/11 SBF.
Nyhetsbrev Svensk Boule Nr 21 - 16 oktober
har inkommit.
10/11 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Norrbotten.
Nyheter och Utbildningar Vecka 42 har inkommit.
11/11 LUL.
En inbjudan till Älgkronan 27-28/10 har inkommit.
§85

Skrivelser/rapporter.
a) Rapport från SDF-konferensen i Luleå den
20-21/10 2012.
Rune närvarade för NSBF´s räkning.
En positiv konferens där det pratades om värdegrund,
jargong, mångfald, samverkan och
”Vad idrotten vill?” för att nämna några ämnen.
b) Rapport från SDF-konferensen i Skellefteå den
19-20/10 2012.
Kent Nilsson, GBC, närvarade för NSBF´s räkning.
Liknande samtal som vid a).
SDF-bidragsutredningsgruppen kommer att,
till årsmötet 2013 föreslå, en höjning av bidraget
från 5000kr/år till 6000kr/år.

§86

AU´s punkt.
AU hade inget att rapportera.

§87

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 71.156.66 kr.
Företagskontot: 23.462.84 kr.
Handkassan: 2.239.85 kr.
Sammanlagt: 96.859.85 kr.

§88

Utvecklingsansvarig.
a) Rekrytering av öppna spelare.
Ragnar berättade att han har kontakt med en förening i
Uleåborg (Finland). Planer finns på att sjösätta en resa
dit till en av deras tävlingar. Ragnar kollar upp de
praktiska detaljerna kring detta.
Eventuellt kan en gemensam buss med viss
subventionering från NSBF bli aktuellt.
En helg som i nuläget verkar kunna passa är helgen
den 17-18/11 2013.

§89

Utbildningsansvarig.
a) Damläger.
Detta läger blir av lördagen den 17/11 i Luleå.
Lägret riktar sig till spelare tillhörande någon förening i
Norrbotten.
Rune kommer i dagarna att skicka ut en inbjudan till
föreningarna.
b) Damläger i Östersund.
Detta läger bli av helgen den 9-10/11.

§90

Tävlingsansvariga.
a) Regionala tävlingar 2013.
NSBF har yttrat sig över de inkomna ansökningarna och
nu ligger bollen hos SBF för behandling av dessa.

Rune

b) Lokala tävlingar 2013.
Sista datumet för att ansöka om detta på SBF Online är
den 31/10.
c) Lag från NSBF i Svenska Cupen-finaler 2012.
Från grundomgången i V55 tog sig BOD vidare.
I V65 tog sig NOR vidare.
LUL,har en gratisplats i finalen i V65 i egenskap av
regerande mästare 2011.
Finalspelet kommer att spelas i Borås helgen
den 10-11/11.
§91

Domaransvarig.
a) Domarträff.
Denna träff blir av söndagen den 18/11 i Luleå.
En inbjudan kommer att skickas ut i dagarna.

§92

Övriga frågor.
a) Rapportering från SBF.
Ragnar undrade om Ewa hade något att rapportera från
SBF.
Eva berättade att ett utskick gjorts för att fånga upp om
det finns ett intresse finns för en Steg2-utbildning.
b) Inför Distriktsmötet 2013.
Vi sonderade terrängen inför nästa verksamhetsår och
följande gäller:
Ordförande (Mats): kandiderar för en ny period
Ledamot (Eva): vald till 2014
Ledamot (Owe): vald till 2014
Ledamot (Håkan): har hoppat av (fyllnadsval på 1 år på
hans ledamotsposition
Ledamot (Ragnar): kandiderar för en ny period
Ledamot (Rune): ställer INTE upp för omval
Ledamot (Magnus): ställer INTE upp för omval

§93

Nästa möte.
a) Datum.
Måndag den 26/11 kl 18:00.

§94

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

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

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

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

