NSBF- protokoll Nr 6/2021 fört vid styrelsemöte 210810 kl. 19.00 – 20.20

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

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 godkändes. Ordförande ställde en fråga till Håkan utifrån
beslutet att det skulle hållas en sekretariatsutbildning för NIP innan SM-kvalet. Ingen
av NIP:s representanter var utsedda att stå i sekretariat och påstod sig inte fått någon
utbildning. Håkan svarade att det blivit ett missförstånd då hans tanke var att de från
NIP skulle vara tillsammans med Stefan första dagen och lära sig inför kommande
dagar.

5. Valberedningen

Valberedningens ordförande berättade att han under DM kommer att tillfråga de i
styrelsen som är i tur att avgå, om de ställer sig till förfogande för omval. Han ville att
var och en tänker igenom hur man vill ha det innan dess.

6. Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god.

7. SM-slutspel

Totalt blev det 207 starter under kvalet. Alla som blev klara för finalspel kommer att
fara till Jönköping förutom i trippel V65, där SKÖ tackade nej och frågan gick vidare till
NIP som åker istället. Överskottet som blev ca 25 000 kr kommer att fördelas utifrån
avstånd som resebidrag till de tävlande. Anders la ett förslag på att NSBF bidrar från
utvecklingskontot så att totalen blir 40 000.
Beslut: Styrelsen antog förslaget enhälligt.

Anders hade ett ytterligare förslag att vår ordförande ska ges ett resebidrag på 2 500
för att närvara i Jönköping och påverka ansvariga i förbundet hur Norrland påverkas
av de beslut som tas gällande seriespel och SM.
Beslut: Enligt förslaget.
Det har kommet ett mail till ordförande från NIP angående en ”viss ersättning” till
SM-kvalarrangör.
Beslut: Frågan bordlades då ordförande inte hunnit få kontakt med NIP före mötet.

8. DM

I dagsläget är det anmält 575 starter vilket är bra då antalet licenser i distriktet
minskat till 414. Tre lag i mxd har anmält sig till både V65 och V55. Anders får i
uppdrag att prata med dessa eftersom man inte kan ställa upp i flera klasser.
Beslut: Den funktionslista med kalkyl som presenterades, godkändes.

9. SISU projektmedel för återstart

Distriktet har möjlighet att söka medel från SISU Norrbotten för att skapa åtgärder till
att återrekrytera medlemmar till föreningen. Alla fick i uppdrag att komma med idéer
till ordförande snarast.

10. Nästa möte

Nästa möte blir den 20 september kl. 19.00

11. Övriga frågor

Håkan har fått en förfrågan från NJV om önskemål av en domarutbildning.
Sekreteraren skickar ut en inbjudan till alla föreningar på ett lämpligt datum.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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