Protokoll styrelsemöte:
Nummer: 08/12
Datum: 2012-11-26
Närvarande: Mats Hult, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus
Sandberg och Rune Åström
Möte över Skype: 18:00 - 19:45
§
Ämne
§95

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

§96

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

§97

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

§98

§99

Val av Justerare att tillsammans med Ordförande
justera protokollet.
Till Justerare att tillsammans med Ordförande justera
protokollet valdes Eva och Owe.
Föregående protokoll.
Protokollet från 2012-10-22 gicks igenom.
Justering 1:
I §88 a) står det att datumet för tävlingshelgen i
Uleåborg är den 17-18/11 2013.
Det rätta datumet för denna tänkta tävling är
den 17-18/8 2013.
Efter denna justering godkändes protokollet och lades till
handlingarna.

§100

Inkommande/utgående post.
1/21 SISU Västerbotten.
Ett styrelseprotokoll från 2012-10-20 har inkommit.

Verkställs av

Magnus

Mats, Eva och
Owe.

2/21 Västerbottens Idrottsförbund.
Ett styrelseprotokoll från 2012-10-20 har inkommit.
3/21 NSBF (Utgående).
Ett mail med uppgifter om en förändrad arbetsordning
gällande tävlingsansvariga har skickats ut.
4/21 NSBF (Utgående).
Styrelseprotokoll 7/12 från 2012-10-22 har skickats ut.
5/21 NSBF (Utgående).
Ett mail om att ansökningstiden för de lokala tävlingarna
2013 har förlängts till 2012-11-18 har skickats ut.
6/21 Västernorrlands Idrottsförbund.
Ett nyhetsbrev från 2012-10-30 har inkommit.
7/21 SBF.
Nyhetsbrev Svensk Boule Nr 22 - 30 oktober 2012
har inkommit.
8/21 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Norrbotten.
Nyheter och Utbildningar Vecka 44 har inkommit.
9/21 LUL.
Inbjudningar till Höstträffen 2012-11-10 och
Veterantävling 2012-11-21 har inkommit.
10/21 GBC.
En inbjudan till GBC Cup 2012-11-14 har inkommit.
11/21 Svensk Idrott.
Nr 8, november 2012, har inkommit.
12/21 SKÖ.
En inbjudan till Damtävlingen 1-2/12 2012
har inkommit.
13/21 J-H Idrottsförbund och SISU J-H.
Ett nyhetsbrev från 2012-11-07 har inkommit.
14/21 SBF.
Nyhetsbrev Svensk Boule Nr 23 - 13 oktober 2012
har inkommit.
15/21 SBF.
En inbjudan till Juniorvinterspelen den 1-2/12 2012
har inkommit.

16/21 Norrbottens Idrottsförbund och SISU
Norrbotten.
Nyheter och Utbildningar Vecka 46 har inkommit.
17/21 SBF.
En undersökning angående SISU har inkommit.
18/21 NSBF (Utgående)
Ett svar angående 17/21 har skickats iväg.
19/21 Västernorrlands Idrottsförbund.
Ett nyhetsbrev från 2012-11-22 har inkommit.
20/21 BOD.
En inbjudan till Adventsboule 2012-12-02 har inkommit.
21/21Västerbottens Idrottsförbund och SISU
Västerbotten
Information från valberedningen inför årsstämmorna
2013 har inkommit.
§101

Skrivelser/rapporter.
a) Rapport från Ordförande-konferensen i Göteborg
den 27-28/11 2012.
Mats närvarade för NSBF´s räkning.
En positiv konferens där tre huvudämnen stod på
agendan.
1. En ny vision för SBF
2. Värdegrunden
3. Målsättningar
Distrikten samarbetade bra och enades kring de tre
huvudämnena.
Mats kom med det förslaget på ny ”visionsrubrik”
som antogs. Den nya rubriken kommer att vara;
”Boule, en kul sport för alla!”

§102

AU´s punkt.
AU hade inget att rapportera.

§103

Ekonomi.
a) Ekonomisk rapport.
Eva redogjorde för vad NSBF har för tillgångar och
berättade följande:
Placeringskontot: 71.156.66 kr.
Företagskontot: 11.219.84 kr.
Handkassan: 4.239.85 kr.
Sammanlagt: 86.616.35 kr.

§104

Utvecklingsansvarig.
a) Resan till Uleåborg den 17-18/8 2013.
Ragnar berättade att tävlingskalendern i Finland ännu
inte är fastställd,men att föreningen i Uleåborg arbetar
för att tävlingen skall arrangeras ovanstående datum.
b) Ungdomsläger i framtiden.
Det känns angeläget att befintliga och kommande
ungdomar skall kunna träffas och spela boule och ha kul
tillsammans.
Detaljerna kring detta funderar Ragnar vidare på.

§105

Utbildningsansvarig.
a) Resumé damlägret i Östersund den 9-10/11 2012.
10 damer deltog under ledning av Mats Hult, STO.
Under lördagen var huvudpunkten på teori,praktik och
att ingjuta självförtroende hos damerna att ”ta för sig”
och på söndagen arrangerades det en singeltävling.
Damerna efterlyste ytterligare ett damläger under våren
och det framfördes även att det kanske kunde arrangeras
ett herrläger i framtiden.
b) Resumé damlägret i Luleå den 17/11 2012.
33 damer deltog under ledning av Benny Martinsson,
Mats Lindgren, Rolf Lindgren, alla BOD, och Rune
Åström, LUL.
Lägret var mycket uppskattat och huvudpunkten låg på
taktik,mental träning och att ingjuta självförtroende hos
damerna att ”ta för sig”.
Även i Luleå framfördes tankar kring att arrangera ett
herrläger i framtiden.

Ragnar

§106

Tävlingsansvariga.
a) Regionala tävlingar 2013.
SBF har yttrat sig över de inkomna ansökningarna och
gett sanktion för följande tävlingar under
inomhussäsongen;
1. 19-20/1 Mitthem Cup
2. 2-3/2 Boden Open
3. 2-3/3 Köldknäppen
4. 29/3 Lången
5. 13-14/4 Umeveteranen
6. 27-28/4 Gunnars Pokal
Vad gäller ansökningarna av de resterande tävlingarna så
kommer detta att göras av SBF senare under året.
b) Lokala tävlingar 2013.
Sanktioneringen av dessa är i sin slutfas.

§107

Domaransvarig.
a) Domarträff.
15 domare från den norra delen av distriktet närvarade
under ledning av moderatorn Mats Hult, STO.
Det var en lyckad domarträff där samtalsämnena
kretsade kring att försöka få en samsyn bland
domarkåren.
En resumé av domarträffen finns att läsa på NSBF´s
hemsida.

§108

NSBF´s stadgar.
SBF tog upp dessa på sitt styrelsemöte helgen
den 24-25/11.
Beslutet om de blev godkända eller inte är inte känt.

§109

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

§110

Nästa möte.
a) Datum.
Onsdag den 16/1 kl 18:00.

Mats, Magnus,
Anders Nyström
och Jan Petschler

§111

Avslutning.
Mötesordförande Mats avslutade mötet.

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

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

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

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

