Protokoll 2/17 för vid NSBF styrelsemöte 9-10 augusti 2017.
Närvarande: Ole Janson, Kenth Staaf, Lennart Helgsten, Tomas Lundbäck, GunBritt Janson.

1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Efter en ny punkt 14 godkändes föreslagen dagordning.

3.

Val av justerare jämte ordförande
Beslut: Till justerare valdes Tomas Lundbäck

4.

Analys av DM
Vi har fått synpunkter från Lars-Åke Kulinder, bilaga 1 likaså från IF
Bodens Petanque, bilaga 2
Beslut: Ordförande svarar på båda skrivelserna. När det gäller nästa års
DM togs följande beslut; Eftersom 6 juni infaller på en onsdag börjar vi
onsdag kl.12.00 med singelspel resten av dagen utan uppehåll för mat.
Torsdag Mxd, fredag dubbel, lördag trippel samt söndag Mxt.
Tävlingsansvarig utser jury i förväg 3 personer varje dag.
Prisutdelning sker kl. 15.00 torsdag t.o.m. lördag och då görs ett uppehåll
i spelet.
Vi diskuterade också att alla föreningar måste ha en genomgång med sina
medlemmar om vikten att uppföra sig sportsligt på och utanför banan.
Det har kommit till vår kännedom att det varit ett par incidenter sista

tiden och det är inte acceptabelt. Det är viktigt att man tillkallar domare
så att en domarrapport blir skriven.

5.

Seriespel
Till seriespelet i augusti så drar ÖBK 1 sig ur serien. Kenth får räkna om
tabellen.
När det gäller kvalet 9-10 september så bestäms det, när serien är klar,
var den kommer att spelas.

6.

Ekonomi
Ekonomin är god, bilaga 3. Det har inte skett några förändringar sedan
170630. Behållningen är för närvarande 246 648 kr.

7.

Utbildning
a)

Tävlingsledarutbildning
Erbjudandet är utskickat till alla föreningar. Om ingen hör av sig får
styrelsen ta sig an uppgiften att handleda.

b)

Steg 1 och 2
Vi ska ordna att det blir utbildning i steg 1 och 2 i höst. Antingen 11-12
eller 18-19 november. Gun-Britt tar kontakt med Kristina Hedmyr.

c)

Domarutbildning/tävlingsregler
Den av i förra punkten helg som blir ledig används till att köra en
domarutbildning. Lördag gemensam genomgång av reglerna, söndag
domarutbildning. Till lördagen kallas distriktets alla domare för att
man ska ha en gemensam syn och agera lika i distriktet.
Beslut: Eftersom det är en kallelse, står distriktet för resan samt
förtäring, och det tas av utvecklingspengarna.

8.

Omfördelning av styrelseuppdrag
Eftersom Solbritt hoppat av har vi ingen utbildningsansvarig längre.
Beslut: Att vi alla hjälps åt i styrelsen.

9.

Inköp dator
Beslut: Anders får i uppdrag att köpa en dator som blir distriktets.

10.

Stipendium till junior
Linus Larsson har ansökt om ett stipendium, bilaga 4.
Beslut: Att utge ett stipendium på 3000 kronor. Kassören skickar summan
till klubben för att sedan överlämna till Linus vid ett lämpligt tillfälle.

11.

Inomhus DM
Ordförande skriver ihop ett förslag som skickas ut till föreningarna innan
föreningsträffen.
Beslut: Om det tas ett beslut att genomföra ett ”inomhus DM” kommer
NSBF att bidra med 20 000 kronor till prispengar.

12.

Föreningsträffen 2017
Frågor som ska tas upp den 6 oktober start kl. 11.00;
”Inomhus DM”?
Idéer för att snabba upp spelet?
Vad vill man ha ut av NSBF?
Sportsligt uppträdande på och utanför banorna.

13.

Utvecklingsbidrag
Kenth kommer att ansöka om pengar för projektet ”Hej främling”.
Tomas kommer att söka medel för 4 ungdomar som han vill skicka till
tävlingen ”Prins Bertil”.
Beslut: Att bifalla dessa ansökningar när de kommer in.

14.

Förbundsfråga
Ole informerade att ordföranden är kallad till verksamhetskonferens sista
helgen i oktober. Distriktet ska stå för omkostnaderna.

15.

Nästa möte
Blir fredag kväll den 6 oktober i Umeå.

16.

Övriga frågor
Fanns inga

17.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för 2 givande halvdagar och avslutade mötet.
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