Protokoll 3/2018 för vid NSBF: s styrelsemöte 180611 kl. 18.00–19.20

Närvarande: Ole Janson, Anders Nyström, Kenth Staaf, Lennart Helgsten, Thomas Lundbäck,
Gun-Britt Janson samt Rolf Lindström.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

3. Val av 1 justerare jämte ordförande

Kenth Staaf valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
a) Anders redovisade att ekonomin ser god ut och följer budgeten.
b) Domarersättning DM skyttet.

Det har kommit in ett äskande att det ska utgå flera arvoden.
Beslut: Att ett arvode per dag, skytte respektive duellskytte, utgår till Helene
Rosenholm respektive Lars-Åke Kulinder.
6. Analys DM

Tävlingen flöt på bra. Alla var nöjda. Rolfs reflektion var att minutregeln inte hålls.
Beslut: Att göra en enkät till föreningarna för att fråga om vi ska ta bort en klass till
nästa DM eller ta en extra helg för mixtrippel. Sekreteraren gör ett förslag till
styrelsen efter semestern.

7. Inför seriespelet

Allt är ordnat. Kenth tog upp att han inte kommer in i systemet för att öppna
tävlingsrapporter. Detta kommer att ordnas imorgon.

8. NSBF:s representant till IT-grupp för SBF

Beslut: Ole och Rolf utsågs som representanter.

9. Översyn NSBF:s tävlingsbestämmelser

Vid förra styrelsemötet utsågs Thomas och Kenth samt att de skulle vidtala Stefan
Kulinder. Stefan har tackat nej.
Beslut: Anders kommer att ingå i gruppen. När de har ett förslag skickar de ut det
som remiss till alla föreningar. Därefter tar styrelsen beslut.

10. Inomhus DM

Beslut: Utifrån att det inte går hitta en lösning som alla är nöjda över, lägger vi frågan
”på is” så länge.

11. Utbildningar

Rolf meddelade att det blir en Steg 1 utbildning i höst. En domarutbildning kommer
senare i höst.
Thomas fick i uppdrag att maila ut en aktuell domarförteckning till alla klubbar så att
man ser vilka man kan anlita vid tävlingar.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

13. Nästa möte

Nästa telefonmöte blir den 14 augusti kl. 18.00

14. Mötets avslut.

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet
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Kenth Staaf

