NSBF- protokoll 7/2020 fört vid telefonmöte 200209 kl. 18.00 – 20.00

Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Tomas Lundbäck
KLX, Jan-Erik Bergqvist ÖBK 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 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 tillfredsställande.
Intäkterna har ökat sista tiden eftersom sanktionsavgifter och föreningsavgifter
kommit in.

6. Inför årsmötet

Årsmöteshandlingarna kommer att skickat ut till föreningarna senast 27 februari.
Vi startar Bouletinget kl. 11.00 med avbrott för lunch kl. 12.00. Årsmötet kommer att
starta ca 15.00.

7. Motioner till SBF:s årsmöte

Dessa kommer att gås igenom på Bouletinget. Förhoppningsvis har förbundsstyrelsen
givit sitt yttrande innan dess. När det gäller motionen från ÖBK om delning av
distriktet ska styrelsen avge ett yttrande till förbundet. Frågan var upp på
föreningsträffen i november. 13 av 15 föreningar har avgett ett svar. 8 säger ja och 5
säger nej.
Beslut: Styrelsen tillstyrker motionen utifrån föreningarnas svar.

8. Seriespel och DM

Det har anmälts lag så att det, förutom div 3 veteran, blir 2 grupper i div 4 veteran, en
i söder och en i norr. 4 lag har anmälts sig till div 3 öppen. Öppenserien kommer att
avgöras under helgen i juni. Var spelen blir kommer att presenteras på Bouletinget.
När det gäller DM ska inbjudan vara ute senast 20 mars. Ordförande uppmanade alla
att anmäla lag till alla klasser. När det gäller nästa års DM ska anmälan om att få
arrangera vara oss tillhanda senast 1 maj 2020.

9. Nästa möte

Kommer att bli konstitueringen direkt efter årsmötet.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

11. Mötets avslut

Ordförande tackade för kvällens möte och avslutade detsamma.
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