NSBF- protokoll 4/2021 fört vid styrelsemöte 210523 kl. 18.00 – 19.00

Närvarande: Ole Jansson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta
Westergaard LUL, 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.

3. Val av justerare jämte ordförande

Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Kommande tävlingar
a) Mini-SM

Ole och Håkan hade träff i veckan med övriga distrikt samt TK. De kom överens
om att ta bort mixtrippel från programmet. Det blir cirkelpool eftersom det inte
går att göra seedning då inga rankingpoäng existerat under 2020. Slutspelet
kommer att ske under 3 dagar, fredag den 3 till söndag den 5 september. När det
gäller singel går både 1:an och 2:an till slutspel. Skulle någon av dessa tacka nej till
slutspel går frågan vidare till 3:an, osv. I övriga klasser gäller att tackar segraren
nej till slutspel går frågan vidare till 2:an, osv. TK kommer med riktlinjer om vad
som ska gälla om någon i laget blir sjuk t.ex. Det görs en inbjudan från SBF där
sedan distrikten får fylla i vad som gäller lokalt, innan den skickas ut till
föreningarna.

b) Seriespel

Anders har gjort ett blad med information runt distriktets seriespel som inom kort
kommer att skickas till föreningarna.
c) DM

Anders och Ole har träffat ansvarig på Western Farm för att göra upp detaljerna
runt DM. Några små detaljer är inte klart ännu. Eftersom 25 års jubileet inte
kunde genomföras 2020 så anordnar NSBF en subventionerad middag på lördag
kväll.
Beslut: Styrelsen avsätter 10 000 kronor till middagen.

6. Nästa möte

Nästa möte blir den 5 juli kl. 18.00

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

8. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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