Styrelsemöte Nr 5/161201 kl. 18.00 – 19.20
1. Mötets öppnande
Ole hälsade alla välkomna till detta telefonmöte.
2. Närvarande
Ole Janson. Anders Nyström, Stefan Kulinder, Kristina Hedmyr, Gun-Britt Janson,
Tommy Andersson (avvek 18.50).
3. Val av justerare jämte ordförande.
Stefan Kulinder valdes.
4. Ekonomi
Vi har i dagsläget 192 410.41 kr. Årets budget är på -20 000.
På frågan om hur återbetalningen från Eva fortskrider, svarade Anders att det betalas
in ca 5-600kr i månaden.
5. Rapport från verksamhetskonferens.
Stefan och Tommy rapporterade.
Marie Björklund är ny på kansliet. Man har för avsikt att skicka ut nyhetsbrev till
klubbarna. Klubbarna är dåliga att söka pengar från Idrottslyftet.
Vi uppmanas att nominera personer till Nisse Warbergs minnesstipendium.
Utbildningskommittén: håller på att ta fram en arrangörsutbildning för tävlingsledare.
Beslut: Att inventera vilka som har steg 1 och steg 2 och fungerar som tränare via ett
utskick till alla klubbar.
Domarkommittén: Det finns förslag på regeländringar som kommer att beslutas om
på VM i december.
Breddkommittén: Projektet med Ylva Melin kommer att fortsätta. Man slår ett slag för
Boulens dag den 20 maj samt för integrationsprojekt.
SM-kommittén: Man ska samarbeta med kommunernas eventbolaget för att på ett
nytt sätt hitta SM arrangörer. Man presenterade sammanställning av enkäten från SM
där ca 300 svarade.
Ungdomskommittén: Man tittar på om man kan införa en juniortour.
Tävlingskommittén: Dom ska se över seriespel och vad är en regional tävling.
NSBF’s distriktansvariga är Anita Dahlerus och Carina Forsberg. Vi bjöd in dem till
vårens Distriktmöte.
6. Fråga om ekonomiskt stöd för utvecklingsprogrammet.
En diskussion om vilka regler som ska gälla runt aktivitetsbidragen togs upp.

Beslut: Att vi godkänner de aktiviteter som varit under 2016 och att man får 1000kr
per aktivitet. Vi ska också se över rutinerna till årsmötet. Ole kollar med Staffan Karp
om han kan göra ett förslag. På årsmötet ska vi också ta upp om vi ska skicka en junior
till Prins Bertils cup oktober-17.
7. Förtjänstteckenansökningar.
Ett antal ansökningar till förtjänsttecken i silver och brons har inkommit.
Beslut: Styrelsen tillstyrker alla ansökningar.
8. Arbetsfördelning inför årsmötet 2017.
Anders kollar med Jan om föregående verksamhets berättelse finns på Word så att vi
har en mall att utgå ifrån. Anders, Kenth, Tommy och Kristina skriver ihop något runt
sina ansvarsområden.
9. Datum för 2017 årsmöte
Beslut: 11 mars.
10. Seriespel.
I division 3 finns det 2 seriesegrare eftersom den var delad. 2 pokaler måste inköpas.
När det gäller div 2 ska det göras en förklaring varför det blev diskning.
11. Nästa styrelsemöte.
Beslut: Umeå 11-12 februari, lunch till lunch.
Kallelse ska gå ut för årsmötet.
12. Övriga frågor.
Vi har fått vandringspokalen för DM från Sundsvall eftersom de inte kommer att
närvara i Kalix. Det saknas ingravering för de sista åren.
Beslut: I samband med att vi beställer medaljerna tid DM beställer vi gravyren.
3 personer i styrelsen ställer inte upp till omval nästa år. Valberedningen känner till
detta.
13. Mötets avslut.
Ole tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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