NSBF – protokoll 2/2020 fört vid telefonmöte 200329 kl. 18.00 – 19.10

Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Håkan Jonsson
SUN, Thomas Lundbäck KLX, Britta Westergaard LUL samt Gun-Britt Janson SKL.

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes efter ett tillägg med punkt 5 sanktionsavgifter.

3. Val av 1 justerare jämte ordförande
Anders Nyström valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll var konstitueringen. Protokollet finns att läsa på vår hemsida
men ordförande gick igenom det viktigaste.

5. Sanktionsavgifter
SBF:S styrelse har tagit ett beslut att rekommendera distrikten att betala tillbaka
sanktionsavgifterna till de föreningar som ställt in tävlingar på grund av
Coronaviruset.
Beslut: Att återbetala alla sanktionsavgifter till de föreningar som ställt in tävlingar
under Coronakrisen. Betalningen sker när pandemin är över.

6. Ekonomi
Alla föreningar utom en har betalt årsavgiften. Alla har betalat avgiften för
distriktsserierna. Ett förslag lades om att skicka ut fakturor så att alla har ett verifikat
samt att man inte glömmer lika lätt.

Beslut: Att kassören hädanefter skickar ut fakturor på årsavgift, sanktionsavgift samt
till seriespel efter att anmälan inkommit.

7. NSBF:s tävlingsverksamhet samt övrig verksamhet
Vi kommer att avvakta vilka beslut förbundet kommer att ta framöver. Vår ambition är
att ha ett DM under året.
När det gäller seriespelet följer vi SBF:s beslut. Vi kommer att sammankalla styrelsen
så fort ett besked kommer från förbundet.
Beslut: Utifrån Coronan samt att lokalerna inte är tillgängliga i Kalix, tog vi beslut att
DM framflyttas på obestämd tid. Vi kommer inte heller anordna några utbildningar
före sommaren.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.

9. Nästa möte
Blir så fort vi har några beslut från förbundet.

10. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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