Protokoll 3/2019 fört vid NSBF: s styrelsemöte 190819 kl. 18.30 – 20.20
Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR. avvek kl. 19.00,
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

Anders Nyström valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5. AU protokoll

Ett AU protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

6. Ekonomi

Kassören redogjorde för de senaste transaktionerna.

7. Utvärdering DM samt Seriespel

Gemensamt tyckte vi att det var ett bra genomfört DM. Det var ett sämre
deltagarantal i år jämfört med 2018. Förklaringen ligger i vårt avståndsmässigt stora
distrikt. Ett sätt att locka fler är om det finns möjlighet till husvagnsplatser i närheten

av spelplatsen. Seriespelet fungerade bra både i Skellefteå samt Östersund. Inga
klagomål har kommit till styrelsens kännedom.

8. Seriespel kval

Följande lag har kvalificerat sig till kval i div 3 veteran: Kalix, KLX, Östersund, ÖBK,
Skönsberg, SKÖ, Nipstaden, NIP, Guldstaden, GBC. För att hamna någorlunda mitt i
distriktet blir kvalet i Umeå. Nordboulen har godkänt att anordna tävlingen.

9. Svenska Cupen V65

Även här har Nordboulen tagit på sig att anordna tävlingen som går av stapeln 5-6
oktober. Tävlingsledaren gör inbjudan som skickas till alla föreningar.
10. Utmärkelser

Ordförande har tittat i gamla protokoll och hittat ett beslut som är tagit för länge
sedan. Beslutet säger att den som kommer upp i flest antal guld på DM ska få 1
trisslott per guld. Lena Hansen har 2018 passerat Helen Rosenholm med 25 guld och
ska premieras vid ett lämpligt tillfälle framöver.

11. Föreningsträffen

Styrelsen beslutade att det blir en 2 dagars träff den 9-10 november. Där ska vi bland
annat fördela tävlingarna i distriktet. Vilka tävlingsbestämmelser ska gälla i distriktet?
Vilka utbildningar behövs 2020? Diskutera DM och seriespel m.m.

12. Utbildning. Genomförda samt kommande

Håkan berättade att 2 domarutbildningar är genomförda. En i Östersund med 1
godkänd samt en i Skellefteå med 4 godkända domare. När det gäller
Tävlingsarrangörsutbildningen har en varit i Luleå under augusti, två till blir under
september i Skellefteå och Sundsvall. Håkan och Tomas kommer framöver att
anordna domarträffar på tre olika orter.

13. Nästa möte

Vi beslöt att nästa styrelsemöte blir den 15 oktober kl. 18.00.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

15. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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