NSBF- protokoll 3/2021 fört vid styrelsemöte 210502 kl. 20.00 – 21.10

Närvarande: Ole Jansson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta
Westergaard LUL, Håkan Jonsson SUN, Tomas Lundbäck KLX, samt Gun-Britt Jansson
SKL.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter ett tillägg punkt 7, Seriespel.

3. Val av justerare jämte ordförande

Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Mini-SM rapport från gruppen

Representanter från distrikt, DK, TK, Coronagruppen samt förbundsstyrelsen träffades
tidigare i kväll över Teams för att diskutera runt kvalet till SM 21–24 juli. De flesta
distrikten kommer att slå ihop kvalet till SM med DM. Ingen central seedning kommer
att ske. Anmälningsavgiften på 150 kr ska betalas in klubbvis till SBF. Kansliet kommer
att till distrikten skicka ut en mall till inbjudan som sedan får fyllas på med lokala
inslag.
Eftersom alla klasser inte kommer att hinnas med ville man ha svar på till nästa träff,
vilket man förordar, singel eller mixtrippel. Vår styrelse var eniga om att singel är att
föredra. Nästa träff blir den 19 maj. Det finns ett förslag att slutspelet i SM blir den

4 – 5 september i Jönköping. Förbundet kommer att stå för logi för alla finalister. För
NSBF:s deltagare kommer man att se över hur man kan hjälpa till med
resekostnaderna.

6. DM

Tävlingsansvarig har gjort ett förslag till organisationsplan, spelprogram samt budget
för DM. Styrelsen tyckte att det var ett väldigt bra förslag. Det har kommit från SBF
nya tävlingsbestämmelser för DM. Där står det att man ska genomföra dubbel, singel,
mixdubbel, trippel samt mixtrippel.
Beslut: Anders får i uppdrag att till TK söka dispens för att få stryka mixtrippeln.

7. Seriespel

Det är en förening från div 4 södra veteran som strukit ett lag. Detta innebär att det
blir 6 lag i div 3 veteran, 6 lag i div 4 norra och 4 lag i div 4 södra veteran. I div 3
öppen är 4 lag anmälda. Det kommer att bli en enkelserie den 14 – 15 augusti.
Beslut: Arrangör för div 3 veteran och div 4 veteran norra blir GBC. Arrangör för div 4
veteran södra samt div 3 öppen blir ÖBK. Anders ska kontakta SKÖ så de söker om att
få arrangera div 2 veteran samt div 2 öppen i september.

8. Nästa möte

Nästa möte blir den 23 maj kl. 18.00

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

10. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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