NSBF – protokoll 5/2020 fört vid telefonmöte 200816 kl. 18.00 – 19.30
Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR från kl. 18.30, Britta
Westergaard LUL samt Gun-Britt Janson SKL.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

3. Val av justerare jämte ordförande

Beslut: Anders Nyström valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Sekreteraren drog de viktigaste besluten från förra mötet. I övrigt finns det att läsa på
NSBF:s hemsida. Utifrån Håkans fråga från förra mötet, varför förbundsstyrelsen inte
återkopplat hur beslutet blev från förfrågan om när och hur förbundsmötet ska
genomföras, har Ole varit i kontakt med kansliet i veckan. Tyvärr har inte kansliet
heller fått veta något beslut, utan styrelsen har beslutat att det blir digitalt den 19-20
september. Handlingar ska enligt veckobrevet finnas på hemsidan nästa vecka.
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Kassören meddelar att det inte händer så mycket på den ekonomiska fronten.
Beslut: Kassören får skicka ut till alla i styrelsen en halvårsavstämning.

6. Tävlingar 2020/DM 2021

Vi diskuterade innehållet i veckobrevet från kansliet kontra det utspel
tävlingskommittén gjort via Facebook när det gäller antal lag vid tävlingar.

Anders berättade att av 64 sanktionerade tävlingar under 2020 har 33 blivit inställda
till dags dato.
Beslut: Att följa förbundets rekommendation om max 16 lag per tävling och att man
inte överstiger 50 personer totalt.
När det gäller nästa års DM beslutade styrelsen att den blir i Umeå och NOR får
arrangera tävlingen den 13-16 maj om inte pandemin sätter stopp.
Ole fick i uppdrag att ringa alla föreningar som har egen hall för att få höra vilka
riktlinjer som gäller inför inomhussäsongen.

7. Föreningsträff

Styrelsen var enig om att ordna en fysisk föreningsträff i höst. Beroende på lokalens
storlek kan det eventuellt bli att man minimerar antalet deltagare till 1 per förening,
men ambitionen är att det blir 2 som vanligt.
Beslut: Datum för Föreningsträffen är den 14-15 november i Umeå. Majlis fick i
uppdrag att hitta lämplig lokal samt pandemisäkra fika och mat.

8. Uppvaktningar

Det finns ett gammalt beslut i NSBF att uppvakta de som har flest DM guld med en
trisslott per guld. Uppvaktningen kan bara ske en gång per person. Just nu är det Lena
Hansens 25 guld som gäller att slå. Ole tog upp frågan om vi ska ha kvar denna
uppvaktning eller förändra, alternativt ta bort?
Beslut: Att uppvaktningen ska gälla enligt det gamla beslutet.

9. Nästa möte

Beslut: Att ha nästa möte den 27september kl. 18.00

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

11. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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