Protokoll 3/2017 fört vid NSBF: s styrelsemöte 171013.
Närvarande: Ole Janson, Anders Nyström, Kenth Staaf, Tomas Lundbäck, Lennart Helgsten
samt Gun-Britt Janson.
1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till detta telefonmöte.

2. Dagordning

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

3. Val av justerare

Beslut: Anders Nyström valdes att justera protokollet jämte ordförande.

4. Föregående protokoll

Beslut: Föregående protokoll godkändes.

5. Ekonomi

Kassören rapporterade om det aktuella ekonomiska läget.
Beslut: Rapporten godkändes.
Det har kommit ett krav på bidrag för seriespelet i Skellefteå från Skönsberg.
Beslut: Styrelsen avslår detta krav.

6. Utbildning

Det blir steg 2 i Piteå 11-12/11. Steg 1 får vi flytta till våren. Den 18/11 blir det en
domarkonferens i Umeå för alla domare i distriktet samt för de nya som ska gå
utbildningen den 19/11.

7. DM 2018

DM blir i Umeå, Kristi Himmelfärdshelgen. Det diskuterades om att köra mxd och mxt
vartannat år.

8. Övriga tävlingar 2018

Enighet rådde om att ett beslut taget av tidigare styrelse ska gälla angående
sanktionering av lokala tävlingar i anslutning till regionala helger. Enligt beslutet ska
inga tävlingar sanktioneras veckan före och efter regional helg.

9. Inomhus DM 2018

Anders har ett förslag om ett regelverk liknande Svenska Cupen. 1 lag per förening.
Grundomgången spelas på 2 platser, en i norr och en i söder. 8 lag går till slutspel.
Frågan tas upp på föreningsträffen imorgon.

10. Distriktsindelning

Ole har ett förslag om att dela distriktet utifrån att vårt distrikt är så stort till ytan.
Eventuellt skriva en motion till förbundet. Som det ser ut medlemsmässigt med
licenser skulle det bli 422 i norr och 187 i söder. Även detta kommer upp imorgon.

11. Utvecklingsbidrag

Som det ser ut idag är det samma föreningar som söker bidrag för samma aktiviteter
år efter år. Ska det vara så? Vi kanske ska göra ett startbidrag till nya föreningar
istället? Ett regelverk för ungdomar? Frågan får diskuteras vidare imorgon.

12. Föreningsträffen 2017

Det mesta har redan tagits upp i punkterna ovanför. 23 personer är anmälda och vi
kommer att äta lunch på Orangeriet i Umeå.

13. Verksamhetskonferens 2017

Hela styrelsen är inbjuden till SBF: s verksamhetskonferensen i Stockholm 28-29/10.

Anders och Lennart kan inte åka.

14. Nästa möte

Vi bestämmer det imorgon

15. Övriga frågor

Det fanns inga

16. Avslut

Ordförande tackade alla för att de tagit sig tid denna fredagkväll.
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