NSBF- protokoll 6/2020 fört vid telefonmöte 200107 kl. 18.00 – 19.30

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

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg av punkt 11 och 12.

3. Val av protokolljusterare jämte ordförande

Tomas Lundbäck valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Sekreteraren gick igenom föregående protokoll.
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Kassören gick igenom den ekonomiska situationen som är tillfredställande.
Hon kommer att skicka ut en påminnelse till de föreningar som inte betalt
medlemsavgiften för 2020. Sista datum är 31 januari.

6. Tävlingsverksamhet

Anders berättade att tävlingsbestämmelserna är justerade utifrån det nya
seriespelssystemet. Han hade inte uppmärksammat att Svenska Cupen V65 numera
är ett förbundsarrangemang, vilket han nu ändrat i tävlingsbestämmelserna.

7. Inför årsmötet

Kansliet har i uppdrag att besöka alla distrikt. Det är NSBF som är kvar att besöka. Den
7 mars som vi beslutade på höstmötet fungerar inte för kansliet då det är
sammandragning av alla kommittéer. Frågan är om vi kan flytta årsmötet?
Vi diskuterade vilka frågor som ska upp på Bouletinget. AU fick i uppdrag att ta fram
ett program.
Förbundets årsmöte sker den 25-26 april i Nässjö.
Styrelsen ska utse 3 representanter.
Beslut: Årsmötet flyttas till den 14 mars.
De ansvariga i styrelsen skriver ihop till verksamhetsberättelsen och skickar till
sekreteraren senast sista januari.
Representanter från styrelsen till SBF:s årsmöte blir Jan-Erik Bergqvist, Tomas
Lundbäck och Håkan Jonsson.

8. Distriktsindelning

Av 15 föreningar är 8 för, 6 emot en delning och en har inte svarat. Den grupp som
blev utsedd av förbundet har svarat förbundsstyrelsen att distrikten ska vara
oförändrade. Utifrån det så har ÖBK (Östersunds Bouleklubb) skrivit en motion till
förbundet.

9. Utbildning

Eftersom det krävs att tävlingsledarna har arrangörsutbildningen vid tävlingar
sanktionerade av förbundet så kommer Håkan att ordna en utbildning i norr och en i
söder eftersom några föreningar saknar utbildade och de ska genomföra regionala
tävlingar. Håkan frågade om det ska vara gratis eller inte?
När det gäller domarutbildning kommer Tomas att skicka ut en förfrågan till alla.
Beslut: Att arrangörsutbildningen blir gratis under 2020 för föreningarna.

10. Remiss från SISU

Vi har fått ett remissvar från Jämtland-Härjedalen som de vill ha synpunkter på.
Remissen gäller verksamhetsinriktning 2020-2021.

Beslut: Styrelsen hade inget att tillföra.

11. Skrivelse

NOR (BS Nordboulen) har gjort en skrivelse till tävlingskommittén, se bilaga. De
skickade den för en månad sedan men har inte fått ett svar ännu.
Beslut: Anders fick i uppdrag att ta kontakt med TK.

12. Utvecklingsprojekt 2020

Förbundets utvecklingskonferens 2019 gav distriktsstyrelserna i uppdrag att ta fram
ett projekt som kan utveckla distriktet och som inte ingår i det normala arbetet. Det
ska läggas i verksamhetsplanen för 2020. Vill man ha hjälp får man ta kontakt med
utvecklingskommittén. Frågan lyftes på höstmötet men inga förslag har kommit in.
Styrelsen får i uppdrag att tänka till och mejla varandra om idéer.

13. Nästa möte

Beslut: Telefonmöte söndag 9 februari kl. 18.00

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

15. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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