NSBF – protokoll 4/2020 fört vid telefonmöte 200614 kl. 20.00 – 21.15
Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Håkan Jonsson
SUN, Thomas Lundbäck KLX samt Gun-Britt Janson SKL.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av 1 justerare jämte ordförande

Håkan Jonsson valdes att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

4. Föregående protokoll

Sekreteraren drog de viktigaste besluten från förra mötet.
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Kassören meddelar att det händer inte så mycket på den ekonomiska fronten. Det har
kommit in ca 4000 kronor i bidrag från de idrottsförbund vi ligger under.
Beslut: Vi enades om att inte ta ut något arvode för 2020 utifrån den pandemi som
råder.

6. Tävlingsverksamhet

Eftersom de tävlingar som kommer genomföras framöver måste ha ett begränsat
antal lag la Anders fram ett förslag om att begränsa antal lag från respektive klubb.
Detta är inte ett problem i vår södra del av distriktet. Vi kom överens om en
rekommendation att max anmäla 4 lag från respektive förening i Norr-och
Västerbotten. Anders skriver ihop ett PM till föreningarna.

När det gäller nästa års DM så måste den genomföras 13–16 maj eftersom
Nationaldagen ligger på en söndag.
Vi konstaterade att det är för tidigt på året för att Kalix ska kunna arrangera tävlingen.
Förfrågan kommer att ges till föreningar som ligger i sydligare breddgrader. Kalix
kommer att få DM: et 2022 eller 2023.
Beslut: Eftersom det fortfarande gäller max 50 personer vid arrangemang, kommer vi
att ställa in årets seriespel i distriktet.

7. Interna tävlingar

På förekommen anledning vill styrelsen göra ett förtydligande när det gäller regler för
interna tävlingar. Endast medlemmar från den egna föreningen får delta. Så fort det
ska delta någon som inte är medlem och det utgår priser måste man söka sanktion för
tävlingen.

8. Nästa möte

Vi beslöt att ha nästa möte den 16 augusti kl. 18.00

9. Övriga frågor

Håkan ifrågasatte varför förbundsstyrelsen inte återkopplat hur resultatet blev från
förfrågan angående om när och hur förbundsmötet ska genomföras. På vilka grunder
har styrelsen beslutat att den ska ske 19 – 20 september? Det framgår inte heller om
den ska ske digitalt eller fysiskt. Ole får i uppdrag att kontakta kansliet för sedan
återkoppling till styrelsen

10. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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