Protokoll 2/2019 fört vid NSBF: s styrelsemöte 12/5 kl. 18:00 – 20:00

Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Håkan Jonsson
SUN, Thomas Lundbäck KLX, Gun-Britt Janson SKL samt Jan-Erik Bergqvist ÖBK.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

3. Val av 1 justerare jämte ordförande

Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Ekonomi

Eftersom det inte är klart med firmatecknare ännu så sköter Anders bankkontakterna.
Han berättade att det inte hänt så mycket efter årsmötet. Det blir först nu till DM som
överföringar kommer att ske. Sekreteraren berättade att vi sökt hos skatteverket, och
fått beviljat, att slippa lämna deklaration de närmsta 5 åren.

5. Rapport från SBF:s årsmöte

På grund av flygstrejk och sjukdom blev det endast 2 av 6 som representerade
distriktet. Håkan föredrog de viktigaste frågorna från mötet.


Förbundets ungdomskommitté ska start upp ett skol-SM. Man börjar i
Stockholmsområdet och hoppas att det får spridning vidare. Man har också
startat en hemsida.



Tävlingsledarutbildningen måste genomföras innan sanktionsansökningarna
ska göras i höst. Har man inte en godkänd utbildad i föreningen kan inte
sanktion ges.



Det nya IT systemet blir av och blir så dyrt som det är sagts. Förbundsstyrelsen
tillsammans med kansliet jobbar vidare med frågan. I princip tömmer man
förbundets kassa för ett inköp av systemet. På grund av detta så höjs
startavgifterna till årets SM. Ytterligare kostnader kommer att tas från
distrikten framöver.



Av motionerna så blev det avslag på alla utom en. När det gäller svenska
cupen V 65 kommer den att ha samma upplägg som V 55 och öppen.



Man fick inte ihop en full styrelse utan en plats står tom. Distriktet har
representanter i disciplinnämnden och valberedningen.

6. Inför DM

Anders berättade att vi har för närvarande anmälan till ca 525 starter, det är 15 %
mindre än i fjol. Det är flera klasser som har mindre än 8 anmälda lag. Tävlingsledaren
får försöka hitta ett bra sätt att slå ihop klasser.
Vi har fått ett mail från Bengt Sörlin angående bl.a. jury och domare på DM. Anders
svarar Bengt. Håkan och Anders pratar ihop sig om jury för alla dagar.
Seedningsgruppen består av Helen Rosenholm, Magnus Sandberg och Jan Petschler.
En enda sökande har anmält sitt intresse att anordna nästa års DM.
Beslut: styrelsen tog beslut på vems som får arrangera DM 2020. Vem meddelas på
DM 2019 i Sundsvall. Vi beslöt också att köpa in 2 mallar för skyttet samt fråga
föreningarna om de är intresserade.

7. Inför seriespel

Eftersom seriespelet ändras till nästa år kommer det att ge nya förutsättningar för
årets seriespel.
Beslut: Håkan och Anders försöker producera ett lättförståeligt dokument som sedan
distribueras till alla föreningar inom distriktet.

8. Utbildning

Det har varit 2 domarutbildningar. En i söder med 4 deltagare där 1 blev godkänd. En i
norr med 3 deltagare där alla blev godkända. Håkan ska ta fram några förslag till
utbildningstillfällen under september för tävlingsledare.

9. Utvecklingsprogram – GDPR

Idag krävs det bilder av arrangemangen för att få bidrag från utvecklingsprogrammet.
Detta kan om man hanterar det på fel sätt bryta med GDPR.
Beslut: Gun-Britt tar kontakt med Staffan Karp och tillsammans formulera om texten
för ansökningskraven.

10. Nytt lösenord för NSBF

Det är åratal sedan lösenordet till tävlingar ändrades.
Beslut: Anders får byta lösenord snarast. De som kommer att ha tillgång till
lösenordet är förutom tävlingsledaren, ordförande och domaransvarig.

11. Nya tävlingsbestämmelser

Frågan bordlades på Bouletinget.
Beslut: Håkan och Anders tar fram ett förslag till höstmötet.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

13. Nästa möte

Beslut: Telefonmöte söndag 9 juni kl. 18.00.

14. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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