NSBF – protokoll 7/2020 fört vid extra telefonmöte 201101 kl. 11.00 – 12.30.
Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta Westergaard
LUL, Tomas Lundbäck KLX, 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.

3. Val av justerare jämte ordförande

Beslut: Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Föreningsträffen

Ordförande ställer frågan om vi ska ställa in föreningsträffen på grund av den ökande
pandemin samt det ekonomiska läget. Flera ur styrelsen tycker att de punkter som
ska tas upp på träffen inte är av akut art utan kan tas upp vid ett senare tillfälle.
Ett förslag kom upp om att någon ur styrelsen träffar föreningarna i respektive län.
Med 2 representanter från varje förening skapas ett mera Coronasäkert möte.
Beslut: Att ställa in föreningsträffen. Istället åker ordförande runt under 2 helger.
14–15/11 Sundsvall och Östersund. 21–22/11 Luleå och Skellefteå.

5. Vinterserien

Än så länge har inte många svarat. Frågan får tas upp på ordförandeturnén. Hur som
helst är den inte aktuellt förrän i början på 2021.

6. Rapport från SDF konferenserna

Majlis berättade från sin träff i Västerbotten. Fokus låg på folkbildning och
Coronapandemins inverkan på ekonomin. SISU kan hjälpa till med teknikutbildningar.
Solbritt Eidenby har deltagit i Jämtland-Härjedalens möte. Vi har inte fått någon
rapport därifrån ännu.

7. Frågor från Förbundet

Vi har fått några frågor från förbundet.
Känner vi ett behov av en mentor från SBF:s styrelse?
Svar: Nej, det räcker med att kontakta kansliet.
Vad tycker vi om ett nytt förslag på tävlingsbestämmelser för Sv. Cupen förutom
Öppen?
Svar: Vi tycker att förslaget är bra. Nu kommer Dam, V55 och V65 att hanteras lika.
SBF vill ha en representant från varje distrikt att ingå i en kommitté för att sköta
utmärkelser?
Svar: I dagsläget har vi inget färdigt namnförslag. Flera har tackat nej. Håkan kom med
förslaget att Stefan Kulinder kan vara ett tänkbart namn. Håkan fick i uppdrag att
ställa frågan till Stefan.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

9. Nästa möte

Ordförande återkommer med ett datum efter att turnén är avslutad.
10. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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