NSBF- protokoll Nr 8/2021 fört vid styrelsemöte 211025 kl. 18.00 – 19.30.
Närvarande: Ole Jansson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta
Westergaard LUL, Tomas Lundbäck KLX, Gun-Britt Jansson SKL.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

2 nya punkter tillkom, punkt 6, Skrivelse från NIP samt punkt 7, Utbildning.
Föreslagen dagordning godkändes i övrigt.

3. Val av justerare jämte ordförande

Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

5. Ekonomi

Vår kassör har sammanställt DM, det blev ett plus med 26 985 kronor. I övrigt är
ekonomin stabil.
Britta tog upp frågan om NSBF ska rekommendera en enhetlig startavgift för
distriktets tävlingar.
Beslut: Att startavgiften bestäms av varje förening.

6. Skrivelse från NIP

Ordförande har fått ett mail från NIP som innehåller 2 funderingar. De ska arrangera
DM 2022 och behöver en sekretariatsutbildning.
Nästa fundering är om de kan få en ersättning för SM-kvalet?

Beslut: Någon ersättning utgår inte. De pengar som NSBF fick från förbundet som
ersättning för SM-kval användes till reseersättning för de som kvalificerade sig till SMfinalerna. Dessutom tillsköt distriktet ytterligare 15 000 kr. Tävlingsansvarig kommer
att formulera ett skriftligt svar till NIP.

7. Utbildning

Domarutbildningen som skulle vara i slutet av oktober blev inställd på grund av
endast 2 anmälda. Någon information till de anmälda om att utbildningen är inställd
har inte meddelats. Detta får inte hända igen. Ett nytt försök till utbildning kommer
nästa år.

8. Inför Föreningsträffen

Anmälningstiden har inte gått ut ännu och det saknas anmälan från flera föreningar.
Vi får anpassa programmet utifrån när Frida Milevi från kansliet kommer till mötet.
Ordförande och sekreterare filar på programmet.

9. Nästa möte

Blir måndag den 29 november klockan 18.00 via Teams.

10. Övriga frågor

Britta och Majlis rapporterade från SISU Västerbottens träff 22 – 23 oktober. Det som
kändes viktigast från denna träff var diskussionen om hur man ska hitta nya vägar att
fånga upp yngre och hur olika idrottsföreningar kan samarbeta runt detta.
Britta tog upp frågan om behovet finns för Teamsträffar med föreningarna? Frågan får
tas upp på Föreningsträffen.
Britta frågade också om man kan upplåta hallen till andra föreningar som vill anordna
tävlingar? Styrelsen ser inga problem med det men det är upp till varje förening.

11. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.
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