NSBF- protokoll Nr 5/2021 fört vid styrelsemöte 210705 kl. 18.00 – 19.20

Närvarande: Ole Jansson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta
Westergaard LUL, Tomas Lundbäck KLX, Gun-Britt Jansson SKL samt Håkan Jonsson
från 18.15.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter att en ny punkt 9, Utbildning, tillkom.

3. Val av justerare jämte ordförande

Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi

Ekonomin är god. Det är inte reglerat någon återbetalning av sanktionsavgifter till de
som ställt in tävlingar.

6. SM-kval – domare – sekretariat

Helt plötsligt hade vi ett överskott på domare till dessa dagar. När det gäller
sekretariatet ska Håkan hålla en Teamskurs med arrangören innan tävlingen.
Förbundets tävlingskommitté, TK, har meddelat att NSBF får behålla hela intäkten av
startavgifterna som då kan användas till ett resebidrag för de kvalificerade till
slutspelet i Jönköping.

Beslut: AU, arbetsutskottet, får i uppdrag att ta fram ett förslag till reseersättning.

7. Seriespel – domare

Där är det sagt att arrangören fixar domare.

8. DM – domare – sekretariat – matbeställning

Det är klart med domare alla dagar utom sista dagen, söndag. Sekreteraren får i
uppdrag att maila till domarna i norr om någon kan.
När det gäller sekretariatet har Håkan fixat alla dagar utom torsdag. Vi bestämde att
den dagen får vi fixa lokalt på plats.
Matbeställningar skickas till Majlis som får upprätta en lista klubbvis och dag för dag
så vi kan meddela Western Farm.

9. Utbildning

Håkan vill utforma en sekretariatsutbildning då kunskapen är dålig i hela landet.
Bättre sekretariat gör kortare speldagar. Håkan tar kontakt med utbildningsansvarig i
SBF för att se om man kan göra ett nationellt utbildningsmaterial.
Vi behöver fler domare i distriktet då många slutat. NSBF kommer att bjuda in till
utbildning.
Ett önskemål har kommit om ett träningsläger för damer. Även taktikträning finns som
önskemål. Anders påminde om att vi har utsedda distriktstränare som borde
användas av klubbarna betydligt mer än vad som gjorts. Dessa är Håkan Jonsson SUN,
Mats Lindström NOR samt Benny Martinsson BOD. Gör det till en utbildning och
kontakta SISU så blir det inte så dyrt. I år satsar RF just på Boulen.

10. Nästa möte

Nästa möte blir den 10 augusti kl. 19.00

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Gun-Britt Jansson

Justeras

Ole Jansson

Justeras

Majlis Israelsson

