NSBF – protokoll 6/2020 fört vid telefonmöte 200927 kl. 18.00 – 19.37
Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta Westergaard
LUL, Tomas Lundbäck KLX 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: Majlis Israelsson 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. Ordförande redovisade hur restriktionerna ser ut i de föreningar
som har hallar inför inomhussäsongen. KLX max 16 personer, BOD 25, LUL 50, PIT 24,
GBC 40, NOR 30, SKÖ 50, NIP 50, ÖBK 40.
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Kassören meddelar att det inte händer så mycket på den ekonomiska fronten. Vi har
tagit ett beslut tidigare att återbetala sanktionsavgifterna för de tävlingar som blir
inställda. Gun-Britt la ett förslag att istället för att återbetala i år förs pengarna över
till nästa år för de som söker sanktion 2021. Då blir det endast de som inte söker
sanktion 2021 som får återbetalning i år.
Beslut: Att följa förslaget.

6. Rapport från Förbundsmötet 20/9

Mötet varade från 12.30 till 18.30.Tomas berättade vilket teknikstrul som var
återkommande under hela mötet. Man fick ta om uppropet flera gånger eftersom
personer inte kunde koppla upp sig eller inte hördes. Tomas och Yvonne fick ha bilden
på datorn och ljudet via telefonen. Det som fungerade bra var att rösta digitalt.
Snabbt framgick via ett diagram hur röstningen utfallit.
Gun-Britt tyckte att ordförande för mötet visade ett stort tålamod och höll god
ordning. De flesta distrikt satt samlade i en lokal och kunde därför prata ihop sig
under mötet, vilket inte gällde vårt distrikt.
När det gällde motionerna så röstades styrelsens förslag igenom genomgående, det
gällde även motion 17 som ville att fördelningen av inkomsten vid distriktseriespel
skulle vara 60 % till distriktet och 40 % till förbundet.
Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom. Någon delegat la fram Pontus
som förslag till ordförande men han tackade nej. Han tackade även nej till
valberedning då någon föreslog det.
Till ny ordförande i valberedningen valdes Kerstin Hjelm, avgående kassör. Till
valberedare valdes även Ole Janson efter förslag från G-B, vilket innebär att han var
tillfrågad.
7. Tävlingar 2020/2021

Ole berättade att förbundet skrivit kontrakt med Sälen när det gäller SM 2021. Allt
blir samlat på samma ställe både boende och spel.
Anders redovisade att under 2020 är det sökt 64 sanktionerade tävlingar. Till dags
dato är 36 inställda. För 2021 finns det avsatt 12 helger till regionala tävlingar. Till idag
är det sökt tävlingar till 9 av dessa.
Anders har en idé om en vinterserie 20/21 i klasserna öppen och veteran,
grundomgång samt slutspel. Anmälningsavgiften går till ett reseutjämningsbidrag.
NSBF skulle i förslaget betala en summa för hyreskostnad samt priser.
Beslut: Anders och Britta får i uppdrag att ta fram ett förslag för att presenteras för
alla föreningar. Beslut kommer att tas på Föreningsträffen i november.
8. Föreningsträff 14-15/11

Majlis har hittat en lokal som går att göra Coronasäker. Vi måste själva fixa fika till
träffen och lunch om vi ska ha en 1-dags träff. Vid en 1 dags träff måste de som har
långt få övernattning före träffen. Var drar man gränsen för långt?

Vi diskuterade för och nackdelar med en 1 eller 2 dagars träff samt antalet deltagare
från varje förening. Den största vinsten med träffen är att få prata med varandra i
pausar samt på kvällen. För att undvika ytterligare övernattningar diskuterade vi om
att börja kl. 15.00 på lördag och avsluta på förmiddagen på söndag.
Beslut: Vi utsåg Ole att ta kontakt med Scandic norr i Umeå för att få ett
kostnadsförslag om vi skulle ha hela träffen där med middag och Coronasäkert.

9. SDF konferenser

SISU Västerbotten har konferens den 17 oktober, digitalt. SISU Jämtland Härjedalen
har konferens den 15 oktober, digitalt.
Beslut: Vi utsåg Majlis Israelsson att delta i Västerbotten samt att tillfråga Solbritt
Eidenby att delta i Jämtland Härjedalen.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

11. Nästa möte

Beslut: Nästa möte kommer att hållas under helgen då vi har föreningsträffen.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Gun-Britt Janson

Ole Janson

Majlis Israelsson

