NSBF – protokoll 8/2021 fört vid telefonmöte 210131 kl. 18.00 – 19.45.
Närvarande: Ole Janson SKL, Anders Nyström BOD, Majlis Israelsson NOR, Britta Westergaard
LUL, Tomas Lundbäck KLX, Håkan Jonsson SUN samt Gun-Britt Janson SKL.
Adjungerad: Valberedningens ordförande Jan Petschler BOD.

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter en övrig fråga anmäldes.

3. Val av justerare jämte ordförande

Beslut: Majlis Israelsson valdes att justera protokollet.

4. Ekonomi

Kassören redovisade hur ekonomin ser ut för närvarande. Till dags dato är det 2
föreningar som inte betalt avgift för 2021. Kassören ska skicka påminnelse.
Ordförande har skickat till förbundsstyrelsen att Kiruna sedan 2 år tillbaka inte varit
medlem i distriktet men däremot betalt till förbundet.

5. Pandemi/Tävlingsverksamhet

När en tävling ställs in så ska föreningarna skicka ett mail till NSBF så det kan läggas ut
på hemsidan. När det gäller DM kan vi avvakta ett tag till med att se hur
vaccinationen fortlöper. Umeå kan ställa iordning tävlingen med rätt så kort varsel. Vi
bör titta på andra alternativ på upplägg och datum. När det gäller distriktseriespelet
så kan vi själva bestämma när och hur vi ska genomföra den. Det bygger också på om
man tänkt ha samma antal lag som anmäldes 2020. Anders formulerar ett brev till
föreningarna.

6. Bouleting/Distriktsmöte

Enligt stadgarna ska vi ha distriktsmötet innan mars månads utgång. Vi satsar på att
försöka ha ett digitalt distriktsmöte den 14 mars. Senast den 12 februari vill
sekreteraren ha in underlagen från respektive ansvarig för att kunna sammanställa
verksamhetsberättelsen.

7. Stadgeändringar

Sekreteraren gör ett förslag och skickar ut till styrelsen för synpunkter. Förslag till nya
stadgarna kommer sedan att tas på distriktsmötet för beslut.

8. Förtjänsttecken

Vi har fått till oss 3 ansökningar om förtjänsttecken i brons från Luleå.
Beslut: Styrelsen tillstyrker ansökningarna.

9. Valberedning

Eftersom man aldrig träffas fysiskt numera så ställer Jan frågan till de som är i tur att
avgå om de ställer upp till omval.

10. Nästa möte

Blir digitalt den 14 februari 18.00. Innan dess ska alla ledamöter ha laddat ner
”Teams-appen”.

11. Övriga frågor

RF SISU Västerbotten har meddelat att deras årsmöte kommer att bli den 28/4 kl.
18.00. Majlis kan närvara.

12. Mötets avslut

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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