Styrelsemöte Nr 2/2016-04-12 kl. 18.00

Närvarande:

§ 1. Mötets öppnande
Ole hälsade alla välkomna till kvällens telefonmöte och öppnade mötet.

§ 2. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3. Närvarolista
Ole Janson, ordförande, Tommy Andersson, Kristina Hedmyr, Anders Nyström, Stefan
Kulinder, Kenth Staaf, Gun-Britt Janson

§ 4. Val av justerare tillsammans med ordförande
Beslut: Anders Nyström valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§ 5. Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 10/2015 lästes upp. Ska skickas ut till styrelsen tillsammans med
detta protokoll.
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

§ 6. Ekonomi
Anders gick igenom det ekonomiska läget, se bilagor 1-3. Alla föreningar har betalat för 2016
förutom Östersund. En diskussion kom upp om att använda av utvecklingspengar till att göra
något med de ”vita fläckar” som finns t.ex. Hammarstrand, Örnsköldsvik och Kiruna.
Beslut: Ole tar kontakt med Östersund om betalningen.

§ 7. Rapport från tävlingsansvarig
Tommy berättade att det är 18 lag anmälda till veteran div 3. Han kommer att dela upp dessa
i 2 grupper samt tar kontakt med lämplig klubb att hålla i tävlingen. För div 1 och 2 blir första
träffen i Skönsberg.
NIP har skickat att man vill senarelägga starten dag 1 på DM: et. En ny inbjudan kommer att
skickas ut.
Det bör också skickas ut om att anmälan till att arrangera DM 2017 ska vara inne senast 24
maj.

§ 8. Rapport från domaransvarig
Kenth har inte fått kontakt med Westergaard ännu. Den viktigaste frågan just nu är domare
till DM.

§ 9. Rapport från utbildningsansvarig
Kristina jobbar med att ha en steg 1 utbildning i november.

§ 10. Meddelanden
Ole tog upp att han fått påminnelsefakturor från Telia. Vi konstaterade att det är bluffmail.

§ 11. Förbundsmötet
Ole tog upp att det kan bli en extrakostnad eftersom några far ner redan fredag.
Beslut: Om inte SBF tar kostnaden så gör NSBF det.

§ 12. Kallelse till extra årsmöte
Ett extra årsmöte måste ske under DM på grund av att det blev fel vid valen av revisorer på
vårt årsmöte.
Beslut: Ole och Tommy gör en kallelse som får skickas ut tillsammans med den nya inbjudan
samt anmälan om arrangera DM 2017.

§ 13. Övriga frågor
-

Nästa möte

Beslut: 26 maj kl. 18.00
-

Uppföljning av tidigare beslut

Tommy och Stefan ska revidera tävlingsbestämmelserna. Tas på nästa styrelsemöte.
Varje förening ska ha en kontaktperson från styrelsen.
Beslut: Ordförande och sekreteraren får i uppdrag till nästa styrelsemöte ge ett förslag
på uppdelning.

§ 14. Mötets avslutande
Ole tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Gun-Britt Janson

Justerare

Ole Janson

Anders Nyström

